
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA 

Námestie M. Pajdušáka 2, Smižany 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smižany 

október  2017  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVA O VÝCHOVNO -

VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 

ZA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017 



Správu predkladá: 

Mgr. Marcela Maniaková - riaditeľka ZUŠ 

 

 

Vypracovali: 

Mgr. Veronika Šubová, DiS.art – štatutárna zástupkyňa riaditeľky ZUŠ 

Ing. Terézia Michalková - administratívny zamestnanec ZUŠ  

 

 

 

1. Prerokované v pedagogickej rade školy dňa 5. 10. 2017 

Vyjadrenie pedagogickej rady školy: 

Pedagogická rada školy odporúča zriaďovateľovi Obci Smižany s c h v á l i ť Správu ZUŠ o 

výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017. 

                                                                                

Mgr. Marcela Maniaková - riaditeľka ZUŠ 

 

 

 

 

2. Prerokované v rade školy dňa 5.10.2017 

Vyjadrenie rady školy: 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi Obci Smižany s c h v á l i ť správu ZUŠ o výchovno - 

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017. 

                                                                                

predseda Rady školy Mgr. Martin Olejník 

 

 

 

 

3. Prerokované zriaďovateľom základnej umeleckej  školy dňa 31.10.2017 

Stanovisko zriaďovateľa: 

Obec Smižany  s ch v a ľ u j e – n e s ch v a ľ u j e 

Správu ZUŠ, Námestie M.Pajdušáka 2, Smižany, o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017. 

                                                                                    

za zriaďovateľa                         starosta obce Smižany:  Ing. Michal Kotrady 

 

 

 

 

       Štruktúra správy o výchovno – vzdelávacej činnosti ZUŠ, Námestie M. Pajdušáka 2, 

Smižany je v súlade s platnou Vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z.z. zo 16. decembra 2005 

o štruktúre a obsahu správ o výchovno –  vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

škôl a školských zariadení a s metodickým usmernením MŠ SR č. 10/2006 – R z  25. mája 

2006. 

 

 

 

 



1 a)  Identifikačné údaje o škole 
 

1.  Názov školy: Základná umelecká škola, Námestie M. Pajdušáka 2,  

                                               Smižany 
2.  Adresa školy: Námestie M. Pajdušáka 2,  053 11 Smižany  
3.  Tel. číslo školy:                tel. ZUŠ: +421-053/4297990  

4.  Internetová a elektronická adresa školy:  
                                               E –mail školy : zus.smizany@stonline.sk    

 Web:    www.zussmizany.edupage.org  

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia  

od 1.1. 2009 právna subjektivita 

IČO od 1.1.2009: 42104301      DIČ: 2022734131 

 

5.  Údaje o zriaďovateľovi školy:  

 Obec Smižany  

                                               Námestie M.Pajdušáka  50/1341, 053 11 Smižany 
    Štatutárny orgán:            Ing. Michal Kotrady – starosta obce 

    Tel. číslo zriaďovateľa: tel. OcÚ: +421-053/4431483  

    Internetová a elektronická adresa zriaďovateľa: 

  E-mail OcÚ: smizany@smizany.sk 

                                               Web:     www.smizany.sk 

    IČO: 00691721 

 

6.  Mená vedúcich zamestnancov školy : 

 

ZUŠ Smižany 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia  
1. Mgr. Marcela Maniaková riaditeľka školy 

2. Mgr. Veronika Šubová, 

DiS.art 

štatutárny zástupca riaditeľky školy od 1.7.2017 

3. Žaneta Hrubiznová, 

DiS.art 

zástupkyňa riaditeľky školy 

 

Odborní zamestnanci obce Smižany pre oblasť školstva: 

 

Oddelenie školstva, rozvoja a spoločného školského úradu 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia  
1.  Ing. Zuzana Zimmermannová   vedúca oddelenia  školstva, rozvoja a spoločného 

školského úradu 

2. PaedDr. Viera Skoumalová odborná zamestnankyňa 

            

                  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zussmizany.edupage.org/
mailto:smizany@smizany.sk
http://www.smizany.sk/


 

7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

 

Samosprávne orgány: 
Rada školy: 

P.č. Meno a priezvisko Spôsob ustanovenia do rady  Funkcia v rade 

1. Mgr. Martin Olejník volený zástupca pedagogických 

zamestnancov školy 

 

predseda rady školy 

2. Antónia Bendíková volený zástupca pedagogických 

zamestnancov školy 

člen  

3. Mária Puškárová   volený zástupca nepedagogických 

zamestnancov školy 

člen 

4. Mgr. Miroslava Javorská delegovaný zástupca zriaďovateľa 

 

člen 

5. PaedDr. Viera Skoumalová delegovaný zástupca zriaďovateľa člen 

6. Mgr. Miroslav Tkáč delegovaný zástupca zriaďovateľa člen 

7. Mikuláš Krajňák delegovaný zástupca zriaďovateľa člen 

8. Mgr. Martina Kenderová volený zástupca  rodičov člen 

9. Ing. Mária Dudžáková volený zástupca  rodičov člen 

10. JUDr. Ján Dučák volený zástupca  rodičov člen 

11. Erik Pluta   volený zástupca  rodičov člen 

 

Poradné orgány  
Umelecká rada:  

P.č. Člen Funkcia v škole Funkcia v rade 

1. Mgr. Veronika Šubová, 

DiS.art 

štatutárny zástupca riaditeľky 

školy 

predseda umeleckej 

rady 

2. Mgr. Marcela Maniaková riaditeľka školy člen 

3. Mgr. Lucia Ondrová vedúca hudobného odboru člen 

4. Mgr. Martin Olejník vedúci výtvarného odboru člen 

5. Žaneta Hrubiznová, 

DiS.art 

zástupkyňa riaditeľky školy, 

vedúca tanečného odboru 

člen 

6. Antónia Bendíková, 

DiS.art 

vedúca literárno-dramatického 

odboru 

člen 

 

Vedúci  študijných odborov: 

P.č. Názov odboru Vedúci Zastúpenie predmetov 
1. Hudobný odbor Mgr. Lucia Ondrová Prípravná hudobná výchova,  

Hudobná náuka,  

Hra na hudobnom nástroji: klavír, 

organ, keyboard, akordeón, gitara, 

husle, cimbal, spev, flauta, saxofón, 

trúbka, klarinet  

Komorná hra, hra v súbore, hra z listu 

2. Výtvarný odbor Mgr. Martin Olejník Prípravné štúdium – výtvarná 



výchova,  

Kresba, maľba, grafika, dekoratívne 

činnosti, modelovanie a práce 

s materiálom, fotografia a film, 

vybrané state z teórie umenia 

3. Tanečný odbor Žaneta Hrubiznová, 

DiS.art 

Hudobno-pohybová výchova, 

Tanec – klasický, ľudový, kreatívny, 

džezový, moderný, tanečná prax, tance 

iných národov, dejiny tanca 

4. Literárno – dramatický 

odbor 

Antónia Bendíková, 

DiS.art 

Prípravná dramatická výchova, 

Dramatická príprava, dramatika 

a slovesnosť, základy dramatickej 

tvorby, štúdium rol a umelecký 

prednes, poetika, štúdium bábkových 

úloh a umelecký prednes, technika 

vodenia bábok a prednes, bábkarska 

technológia,  práca v súbore, hudobná 

a hlasová príprava, pohyb, dejiny 

dramatickej tvorby 

 

Vedúci predmetových komisií:  

P.č. Názov predmetovej 

komisie (PK) 

Predseda Zastúpenie predmetov 

1. PK HO  

Strunové nástroje 

Marián Mikolaj, DiS.art gitara, husle, cimbal 

2. PK HO  

Dychové nástroje 

Bc. Peter Kováčik, DiS.art flauta, saxofón, trúbka, klarinet 

3. PK HO  

Klávesové nástroje 

Bc. Oľga Horáčková, 

DiS.art 

klavír, keyboard, akordeón, 

organ 

4. PK HO  

Hudobno-teoretické 

predmety 

Martina Cínová, DiS.art prípravná hudobná výchova, 

hudobná náuka 

5. PK HO  

Spev 

Mgr. Lucia Ondrová operný, ľudový, moderný, 

muzikálový  

6. PK VO Mgr. Martin Olejník výtvarný odbor 

7. PK TO Žaneta Hrubiznová, DiS.art tanec 

8. PK LDO Antónia Bendíková, 

DiS.art 

literárno-dramatický odbor 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

b) Údaje o počte žiakov školy 
 

Počet žiakov  k 30.6.2017: 

 

 
 

c) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZUŠ 

    78   

 

 

 

P.č. Odbor Predmet Počet 

 žiakov 

Spolu 

 za odbor 

1. Hudobný odbor  241  

prípravná hudobná 

výchova 

13  

spev 21 

gitara 54 

klavír 74 

keyboard 8 

organ 2 

akordeón                       17 

husle 28 

zobcová flauta              15 

priečna flauta               3 

saxofón 2 

klarinet 1  

2. Tanečný odbor  97 

Prípravné štúdium 22  

3. Výtvarný odbor  171 

Prípravné štúdium 5  

4. Literárno – dramatický 

odbor 

 53 

Prípravné štúdium 7  

SPOLU: 57 PŠ 562 



 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov     

 

Hudobný odbor                                       

Počet žiakov Spolu 237 

PŠ 13 

ZŠ 207 

ŠPD 17 

Celkové 

hodnotenie   

Prospel s vyznamenaním 186 

Prospel 35 

Neprospel 0 

 Neklasifikovaní 16 

 Počet žiakov, ktorí verejne vystupovali  237 

  
Výtvarný odbor                     

 
Počet žiakov Spolu 162 

PŠ 5 

ZŠ 157 

ŠPD 0 

Celkové 

hodnotenie   

Prospel s vyznamenaním 153 

Prospel 0 

Neprospel 0 

 Neklasifikovaní 9 

 Počet žiakov, ktorí verejne prezentovali  160 

  

Tanečný odbor                                        

Počet žiakov Spolu 81 

PŠ 25 

ZŠ 56 

ŠPD 0 

Celkové 

hodnotenie   

Prospel s vyznamenaním 53 

Prospel 2 

Neprospel 0 

 Neklasifikovaní 32   

 Počet žiakov, ktorí verejne vystupovali  80 

 

Literárno-dramatický odbor                                    

Počet žiakov Spolu 51 

PŠ 3 

ZŠ 48 

ŠPD 0 

Celkové 

hodnotenie   

Prospel s vyznamenaním 43 

Prospel 1 

Neprospel 0 

 Neklasifikovaní 7 



 Počet žiakov, ktorí verejne vystupovali  49 

f) Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, 

v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných 

učebných plánov 

ŠTUDIJNÉ ODBORY: 

 

HUDOBNÝ ODBOR 

Prípravné štúdium: 

- prípravná hudobná výchova – podľa UP 1a v trvaní 2 rokov, kde v 2. roku majú žiaci 0,5 

hodiny prípravu ku hre na nástroji – individuálne štúdium – pre žiakov predškolského veku; 

- prípravná hudobná výchova – podľa UP 1b v trvaní 1 roka, kde majú žiaci v 2. polroku 

individuálne štúdium nástrojovej hry, alebo hlasovej výchovy; 

- hudobno – pohybová príprava pre žiakov predškolského veku podľa UP 36 tanečného 

odboru, kde žiaci po prvom roku postupujú do prípravnej hudobnej výchovy 1b. 

 

Základné štúdium: 

1. Oddelenie klávesových nástrojov – klavír, keyboard, organ, akordeón 

2. Oddelenie strunových nástrojov – husle, klasická gitara, basová gitara, elektrická gitara; 

3. Oddelenie dychových nástrojov – zobcová flauta sopránová, altová, priečna flauta, saxofón, 

klarinet; trúbka 

4. Oddelenie spevácke – sólový spev, hlasová výchova, zborový spev; 

5. Oddelenie hudobnej náuky; 

6. Hudba a počítač ( budúcnosť ); 

 

Voľné hodiny: 

1. Obligátne nástroje podľa požiadaviek žiakov a rodičov; 

2. Projektové vyučovanie; 

3. Improvizácia; 

4. Tvorivé činnosti – vlastná tvorivosť; 

 

V rozšírenom štúdiu sa navyšuje počet vyučovacích hodín, študijné odbory sú nezmenené. 

 

Skrátené štúdium: 

Príprava na stredné a vysoké školy umeleckého zamerania v trvaní 2 rokov – UP č.9. 

V tomto type štúdia sa vyučujú všetky učebné odbory ako v základnom štúdiu. 

 

II. stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých: 

Vyučujú sa všetky učebné a študijné odbory ako v I. stupni základného štúdia + 

voľné hodiny: 

- hra v súbore; 

- obligátny nástroj podľa výberu; 

- improvizácia; 

- náuka o hudbe; 

 

Pre mimoriadne talentovaných žiakov ponúkame rozšírené vyučovanie podľa podmienok a 

štandard vypracovaných v jednotlivých oddeleniach a predmetoch.  

Pre žiakov (vo výnimočných prípadoch) so zvláštnymi potrebami má škola vypracovaný 

program so zníženými dotáciami hodín hlavného predmetu v spolupráci s integračným 

centrom, rodičmi a zriaďovateľom školy. Pre žiakov skráteného štúdia, žiakov, ktorí sú už na 



stredných školách a pre žiakov v štúdiu pre dospelých, ktorí z vážnych príčin nemôžu 

navštevovať predmet hudobná náuka, ktorý je kolektívny, máme vypracovaný program: 

Individuálny študijný plán pre hudobnú náuku. 

 

VÝTVARNÝ ODBOR: 

 

Prípravné štúdium: 

- výtvarná výchova – podľa UP č. 51: ide o hravé a spontánne výtvarné činnosti, ktoré 

sprostredkujú objavovanie výrazových prostriedkov, technických postupov, možnosti využitia 

rôznych materiálov tak, aby rozvíjali fantáziu a hrovú činnosť; 

 

Základné štúdium: 

Prvý stupeň základného štúdia – primárne a nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie:   

- výtvarná výchova – UP č. 52: 

 

Základné disciplíny: 

- kresba; 

- maľba; 

- grafika; 

- modelovanie; 

- dekoratívne činnosti; 

- vybrané state z dejín umenia; 

 

Voľné hodiny: 

- v prvej polovici základného štúdia ide hlavne o skupinové výtvarné techniky; 

 

- v druhej polovici základného štúdia sa uplatňujú hodiny zamerané na: 

1. projektové vyučovanie – spolupráca s inými umeleckými odbormi; 

2. počítačovú grafiku; 

3. prácu s netradičným materiálom; 

4. základy scénografie a odevného výtvarníctva; 

 

Druhý stupeň základného štúdia: 

- výtvarná výchova ako intenzívna príprava na ďalšie štúdium výtvarnej 

profesie; 

- výtvarná výchova zacielená na individuálnu samostatnú tvorbu; 

 

Základné disciplíny: všetko čo si žiaci osvojili v I. stupni základného štúdia zamerať na: 

- štúdium výtvarných prostriedkov a kompozície; 

- štúdie a analýzy zobrazovania vizuálnej skutočnosti; 

- štúdium vyjadrovacích prostriedkov, 

- interpretáciu a komunikáciu výtvarného diela; 

- smerovanie k samostatnej tvorbe; 

 

Voľné hodiny: 

- podľa potreby individuálneho zamerania žiakov; 

 

Skrátené štúdium: 

Príprava na stredné a vysoké školy umeleckého zamerania v trvaní 2 rokov. 

V tomto type štúdia sa vyučujú všetky učebné predmety ako v základnom štúdiu. 



 

Štúdium pre dospelých: 

- výtvarná výchova zacielená ako intenzívna príprava na ďalšie štúdium 

výtvarnej profesie na VŠ; 

- výtvarná výchova zacielená na individuálnu samostatnú tvorbu 

s možnosťou špecializácie alebo výtvarnej profesie; 

 

Rozšírené štúdium prebieha len v II. stupni základného štúdia a pre dospelých. 

Vyučujú sa tie isté vyučovacie predmety ako v základnom štúdiu, len je navýšená 

hodinová dotácia. 

 

TANEČNÝ ODBOR: 

 

Prípravné štúdium: 

- hudobno – pohybová výchova – UP č. 35 pre deti predškolského veku; 

- tanečná príprava – pre žiakov 1. ročníka ZŠ; 

 

Základné štúdium – primárne umelecké vzdelávanie študijné zameranie TANEC: 

- tanečná príprava; 

- klasický tanec; 

- ľudový tanec; 

- kreatívny tanec; 

- tanečná prax; 

 

Voľné hodiny: 

- projektové vyučovanie; 

- scénický tanec; 

 

Základné štúdium – nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie študijné zameranie 

TANEC: 

- klasický tanec; 

- ľudový tanec; 

- džezový tanec; 

- historický tanec; 

- tanečná prax; 

 

Voľné hodiny: 

- projektové vyučovanie a nácvik choreografií; 

 

Druhý stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých – UP č. 38 – študijné 

zameranie TANEC: 

- klasický tanec; 

- moderný tanec; 

- tanečná prax – tanečný súbor; 

 

Voľné hodiny: 

- nácvik choreografií pre súbory a  projekty; 

 



V tanečnom odbore poskytujeme aj skrátené štúdium pre žiakov, ktorí sa do tohto odboru 

prihlásia vo vyšších triedach ZŠ a pre tých, ktorí sa pripravujú na stredné, prípadne vysoké 

školy tanečného alebo pedagogického zamerania. 

LITERÁRNO - DRAMATICKÝ ODBOR: 

 

Prípravné štúdium: 

- prípravná dramatická výchova – UP č. 40; 

 

Základné štúdium – primárne umelecké vzdelávanie študijné zameranie 

DRAMATICKÉ A SLOVESNÉ ODDELENIE: 

- dramatická príprava; 

- dramatika a slovesnosť; 

- pohyb; 

- prednes; 

- práca v súbore; 

 

Základné štúdium – nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie študijné zameranie 

DRAMATICKÉ A SLOVESNÉ ODDELENIE: 

- dramatika a slovesnosť; 

- pohyb; 

- prednes; 

- práca v súbore a projektové vyučovanie; 

 

Druhý stupeň základného štúdia a štúdium pre dospelých – UP č. 43 – študijné 

zameranie DRAMATICKÉ ODDELENIE – záujmová umelecká činnosť: 

 

Zoznam študijných odborov a jednotlivých predmetov: 

 

Hudobný odbor: 

Povinné predmety: 

 PHV - prípravná hudobná výchova  

 PHJ - príprava ku hre na nástroji  

 HNK - hra na klavíri  

 HHU - hra na husliach  

 HZF - hra na zobcovej flaute  

 HPF - hra na priečnej flaute  

 HKL - hra na klarinete  

 HKY - hra na keyboarde  

 HNO - hra na organe  

 HNS - hra na saxofóne  

 HRT - hra na trúbke  

 HCM - hra na cimbale  

 HNA - hra na akordeóne  

 HBN - hra na bicích nástrojoch  

 HNG - hra na gitare  

 HUN - hudobná náuka  

 HR4 - štvorručná hra  



 KOH - komorná hra  

 HSU - hra v súbore  

 ZBS - zborový spev  

 PZB - prípravný zborový spev  

 SRV - sprievod  

 HTC - hra v tanečnej skupine  

Výtvarný odbor: 

Povinné predmety: 

 WCI - výtvarné činnosti – prípravné štúdium  

 WAT - výtvarná tvorba I – I. stupeň základného štúdia  

 WNT - výtvarná tvorba II – II. stupeň základného štúdia  

Základné klasifikované disciplíny povinných predmetov: 

 KEB - kresba  

 MLB - maľba  

 GRF - grafika  

 MPA - modelovanie a práca s materiálom  

 VSJ - vybrané state z dejín umenia  

Tanečný odbor: 

Povinné predmety: 

 TTP - tanečná príprava  

 KLT - klasický tanec  

 KRN - kreatívny tanec  

 LTC - ľudový tanec  

 TPX - tanečná prax  

Literárno-dramatický odbor: 

Povinné predmety: 

 PDW - prípravná dramatická výchova  

 DRM - dramatická príprava  

 DRL - dramatika a slovesnosť  

 PYB - pohyb  

 PDX - prednes  

 PSU - práca v súbore  

 

 

 



 

Školský učebný plán  

 Školský učebný plán základnej umeleckej školy je vypracovaný v súlade s učebným plánom 

vydaným MŠ SR a upravený na podmienky školy s ohľadom na skutočnosť, že našu školu 

navštevujú žiaci zo 45 obcí regiónu: 

Pre prípravné štúdium a primárne umelecké vzdelanie: Učebné plány Štátneho vzdelávacieho 

programu základnej umeleckej školy, schválilo MŠ SR  20.  augusta  2009   pod   číslom   

 CD-2009-27474/21375-1:911   s   platnosťou   od 1. septembra 2009.   

Pre ďalšie ročníky, II. stupeň a štúdium pre dospelých: Učebné plány, schválilo  MŠ SR   

dňa   22. 12. 2003   pod  č. 11 215/2003 s platnosťou  od 1. septembra 2004. 

Od 1.9.2015 platia nové Rámcové učebné plány (ďalej len „učebné plány“) pre základnú 

umeleckú školu sú súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu pre základnú umeleckú školu 

pre primárne umelecké vzdelávanie a nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie. Obsahujú tiež 

učebné plány prípravného štúdia, II. stupňa základného štúdia, rozšíreného štúdia a štúdia pre 

dospelých. Sú rozčlenené podľa jednotlivých umeleckých odborov základnej umeleckej 

školy, jednotlivých druhov štúdia a príslušných študijných zameraní. Jednotlivé učebné plány 

sú označené číslom, obsahujú informácie o stupni poskytovaného umeleckého vzdelania, o 

študijnom zameraní, o odporúčanom veku na prijatie žiaka na príslušné štúdium a o dĺžke 

štúdia. Zároveň sú tu uvedené povinné vyučovacie predmety a týždenná hodinová dotácia. 

Samostatné učebné plány určujú voliteľné vyučovacie predmety, ktoré sa vyučujú výberom v 

rozsahu hodinovej dotácie určenej pre výučbu voliteľných vyučovacích predmetov. Dňa 

20.1.2016 boli rámcové učebné plány inovované.   

 

1. Riaditeľka školy po prerokovaní s umeleckou radou môže upraviť učebné plány niektorým 

žiakom podľa ich schopností a záujmu a podľa regionálnych podmienok a potrieb školy v 

rozsahu 30% vo všetkých povinných vyučovacích predmetoch okrem hlavného predmetu,  

a so zachovaním vyučovacieho predmetu hudobná náuka najmenej 2/3 hodinovej dotácie, t. 

j. v celkovom objeme ich časovej dotácie (okrem časovej dotácie hlavných predmetov) pre 

študijné zamerania v jednotlivých učebných plánoch využívaných školou a určiť využitie 

voliteľných vyučovacích predmetov. 

2. Vyučovacia hodina trvá 45 minút. 

3. Vyučovacie hodiny možno spájať alebo deliť. Najviac možno spojiť tri vyučovacie hodiny 

  v týždni. V literárno-dramatickom odbore  možno do jedného bloku spojiť najviac 3,5 

hodiny. 

3. V jednotlivých umeleckých odboroch sa vyučuje formou individuálneho a skupinového 

(kolektívneho) vyučovania podľa príslušných učebných plánov. Vek je uvádzaný ako 

odporúčaná optimálna hranica na zaradenie žiaka do štúdia a ročníka. 

4. Vyučovanie voliteľných vyučovacích predmetov vo všetkých umeleckých odboroch a 

stupňoch zriaďuje riaditeľka školy.  

5. Mieru vyučovacej povinnosti pedagogických zamestnancov upravuje nariadenie vlády 

Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej 

činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov v znení nariadenia vlády 

Slovenskej republiky č. 433/2012 Z. z. 

 

 



 

ODBOR ODDELENIE ZAMERANIE I. STUPEŇ –

ZÁKLADNÉ 

ŠTÚDIUM  

UČEBNÝ 

PLÁN 

ČÍSLO 

II.STUPEŇ –

ZÁKLADNÉ 

ŠTÚDIUM 

A ŠTÚDIUM 

PRE 

DOSPELÝCH  

UČEBNÝ 

PLÁN ČÍSLO 

I. STUPEŇ –

ROZŠÍRENÉ 

ŠTÚDIUM  

UČEBNÝ 

PLÁN 

ČÍSLO 

Hudobný klávesové Hra na klavíri 3 20 28 
 Hra na 

keyboarde 

3 20  

 Hra na organe  21  

 Hra na 

akordeóne 
4 20 33 

strunové  Hra na gitare 4 20 32 
 Hra na husliach 4 20 29 
 Hra na cimbale 4 20 35 
dychové Hra na zobcovej 

flaute 
5 20 30 

 Hra na priečnej 

flaute 
10, 13 20 30 

 Hra na trúbke 10, 13 20 30 
 Hra na klarinete 10, 13 20 30 
 Hra na saxofóne 10, 13 20 30 
spevácke Hlasová 

výchova 

8   

 Spev 8 22 34 
 Zborový spev 8 23  
tanečná a džezová 

skupina 
  24  

Voliteľné vyučovacie 

predmety pre všetky 

študijné zamerania 

 2   

 
ODBOR ZAMERANIE PRÍPAVNÉ 

ŠTÚDIUM 

Učebný plán 

číslo 

I. STUPEŇ –

ZÁKLADNÉ 

ŠTÚDIUM  

Učebný plán 

číslo 

II.STUPEŇ –

ZÁKLADNÉ 

ŠTÚDIUM 

A ŠTÚDIUM PRE 

DOSPELÝCH 

Učebný plán číslo   

Tanečný Hudobno – pohybová príprava 36   
Tanec  37 38 

 

Korepetícia v tanečnom odbore  je súčasťou UP TO 

 

 

ODBOR ZAMERANIE PRÍPAVNÉ I. STUPEŇ – II.STUPEŇ – I. STUPEŇ –



ŠTÚDIUM 

Učebný plán  

číslo 

ZÁKLADNÉ 

ŠTÚDIUM  

Učebný plán 

číslo 

ZÁKLADNÉ 

ŠTÚDIUM 

A ŠTÚDIUM 

PRE 

DOSPELÝCH  

Učebný plán 

číslo 

ROZŠÍRENÉ 

ŠTÚDIUM   

Učebný plán 

 číslo 

Literárno - 

dramatický 

Prípravná 

dramatická 

výchova 

41    

Dramatické 

a slovesné oddelenie 
 42 44 50 

 

OODBOR ZAMERANIE PRÍPAVNÉ 

ŠTÚDIUM 

Učebný 

plán  

číslo 

I. STUPEŇ –

ZÁKLADNÉ 

ŠTÚDIUM  

Učebný plán 

číslo 

II.STUPEŇ –

ZÁKLADNÉ 

ŠTÚDIUM 

A ŠTÚDIUM 

PRE 

DOSPELÝCH  

Učebný plán 

číslo 

II. STUPEŇ 

–

ROZŠÍRENÉ 

ŠTÚDIUM  

Učebný plán 

číslo 

ŠTÚDIUM 

PRE 

DOSPE- 

LÝCH  

Učebný 

plán číslo 

Výtvarný Výtvarná výchova 52     
Výtvarná výchova  53    
Výtvarná výchova 

-zacielená na 

individuálnu 

samostatnú tvorbu 

  54   

Individuálny 

študijný program 

zameraný na 

prehĺbené štúdium 

   56  

Výtvarná výchova 

zacielená ako 

intenzívna 

príprava na ďalšie 

štúdium výtvarnej 

profesie na VŠ 

 

 

   58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav a pracovné zaradenie všetkých zamestnancov ZUŠ  k 30. 6. 2017: 



riaditeľka školy Mgr. Marcela Maniaková – PÚ komorný spev, 

korepetície  
 

zástupcovia 

riaditeľky školy 

Žaneta Hrubiznová, DiS.art - PÚ 
Mgr. Veronika Šubová, DiS.art - 

PÚ  

tanec 
klavír  

 

 

pedagógovia HO 

 

Bc. Oľga Horáčková, DiS.art - PÚ 

 

akordeón 

 

vedúca 

klávesového 

oddelenia 

 Bc. Lucia Gáborová, DiS.art  - PÚ klavír, keyboard  

 František Maliňák - PÚ klavír, keyboard, organ   

 Eva Alžbeta Kukurová - SÚ klavír  

 Mgr. Zuzana Hricová, DiS.art - PÚ klavír, keyboard  

 Bc. Martin Ledecký -PU klavír, keyboard   

 Lívia Vansačová, DiS.art -SÚ spev  

 Bc. Šimon Hanzely - PÚ husle  

 Martina Cínová, DiS.art - SÚ husle  

 Soňa Štrauchová – DPČ  gitara  

 Ing. Ladislav Demko, DiS.art - PÚ  gitara, klavír, HN  

 Marián Mikolaj, DiS.art  - PÚ  gitara vedúci strunového 

oddelenia 

 Mgr. Ružena Vágnerová, DiS.art  - 

SÚ  
gitara, HN vedúci hudobno- 

teoretických 

predmetov 

 Mgr. Edita Tornay, DiS.art  - SÚ gitara  

 Bc. Peter Kováčik, DiS.art  - PÚ dychové nástroje 
(zobc. flauta, priečna 

flauta, trúbka, klarinet, 

saxofón) 

vedúci  

dychového 

oddelenia 

 Mgr. Zuzana Barlogová, DiS.art  - 

DPČ 
HN, dychové nástroje 
(zobc. flauta, priečna 

flauta) 

 

 Mgr. Lucia Ondrová - PÚ HN, spev vedúca HO a 

vedúca 

speváckeho 

oddelenia  

 Tina Gubová - DPČ cimbal, klavír  

 Marek Fifik - DPČ bicie nástroje  

pedagógovia VO 

 

Mgr. Martin Olejník - PÚ výtvarná výchova vedúci VO 

 Mgr. Diana Mederiová -PÚ výtvarná výchova  

pedagógovia TO  Žaneta Hrubiznová, DiS.art - PÚ tanec vedúca TO 

 

 

 Ján Olejník - PÚ tanec  



Vysvetlivky: 
PÚ - plný úväzok 
SÚ - skrátený úväzok (úväzok so zníženým počtom hodín) 

DPČ - dohoda o pracovnej činnosti 

DVP- dohoda o vykonaní práce 
PZ - pracovná zmluva 

MD - materská dovolenka 

PK - predmetová komisia 
HO- hudobný odbor 

VO- výtvarný odbor 

TO- tanečný odbor 
LDO -literárno-dramatický odbor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

korepetície Mgr. Marcela Maniaková,  
Bc. Martin Ledecký 
Mgr. Zuzana Hricová, DiS.art 

tanec   
hudobný odbor 
hudobný odbor 

 

pedagógovia LDO 

 

 Antónia Bendíková, DiS.art  – PÚ dramatické a slovesné 

oddelenie 
vedúca LDO 

Nepedagogickí 

zamestnanci 

Ing. Terézia Michalková – PZ ekonómka, PAM, 

hospodárka 
 

 Mária Puškárová -PZ školníčka, upratovačka, 

kurička 
 

 Peter  Arnoul  – DVP bezpečnostný technik  



Organizačná štruktúra Základnej umeleckej školy v Smižanoch k 30.6.2017 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riaditeľka školy 
 

Počet osôb  

1 

Zástupca pre individuálne 

vyučovanie 

Počet osôb  

1 

Počet osôb  

21 

Pedagogickí zamestnanci 

Počet osôb na plný 

úväzok 

 

13 

Počet osôb na 

kratší pracovný 

čas 

8 

Školníčka, upratovačka 

Počet osôb  

1 Kurička 

Počet osôb  

1 

Administratívna pracovníčka 

Počet osôb  

1 

Zástupkyňa pre skupinové 

vyučovanie 

Počet osôb  

1 

Pedagogickí zamestnanci 

Počet osôb  

5 

Počet osôb na plný 

úväzok 

 

5 

Počet osôb na 

kratší pracovný 

čas 

0 



g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného  

predpokladu pedagogických zamestnancov školy 

Plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov k 30.6.2017 

P. 
č. 

Meno  a priezvisko Stupeň dosiahnutého vzdelania Predmet  
vyučovania 

1. Mgr. Marcela Maniaková Vysokoškolské vzdelanie II.stupňa komorný spev, korepetície  

2. Mgr. Veronika Šubová, DiS.art Vysokoškolské vzdelanie II.stupňa 

Vyššie odborné vzdelanie 

klavír, korepetície, súborová 

práca TO 

3. Mgr. Lucia Ondrová Vysokoškolské vzdelanie II.stupňa hudobná náuka, spev 

4. Bc. Martin Ledecký  Vysokoškolské vzdelanie I.stupňa klavír 

5. Ing. Ladislav Demko, DiS.art Vysokoškolské vzdelanie II.stupňa, 

Vyššie odborné vzdelanie 
hudobná náuka, gitara 

6. Bc. Šimon Hanzely Vysokoškolské vzdelanie I.stupňa husle 

7. Martina Cínová, DiS. art Vyššie odborné vzdelanie husle 

8. Lívia Vansačová, DiS.art Vyššie odborné vzdelanie spev, hlasová výchova 
prípravná dramatická výchova, 
dramatické a slovesné 

oddelenie 

9. Mgr. Zuzana Hricová, DiS.art Vysokoškolské vzdelanie II.stupňa 
Vyššie odborné vzdelanie 

klavír, keyboard 

10. Mgr. Veronika Šubová, DiS.art Vysokoškolské vzdelanie II.stupňa 
Vyššie odborné vzdelanie 

klavír 

11. Eva Alžbeta Kukurová Vyššie odborné vzdelanie klavír 

12. Bc. Lucia Gáborová, DiS.art Vysokoškolské vzdelanie I.stupňa 
Vyššie odborné vzdelanie 

klavír, keyboard 

13. František Maliňák Stredoškolské vzdelanie klavír, keyboard, organ 

14. Bc. Oľga Horáčková, DiS.art Vysokoškolské vzdelanie I.stupňa 
Vyššie odborné vzdelanie 

akordeón 

15. Mgr. Edita Tornay, DiS.art Vysokoškolské vzdelanie II.stupňa, 

Vyššie odborné vzdelanie 
gitara 

16. Marián Mikolaj, DiS.art Vyššie odborné vzdelanie gitara 

17. Mgr. Ružena Vágnerová, 

DiS.art 
Vysokoškolské vzdelanie II.stupňa, 

Vyššie odborné vzdelanie 
hudobná náuka, gitara 

18. Bc. Peter Kováčik, DiS.art Vysokoškolské vzdelanie I.stupňa 
Vyššie odborné vzdelanie 

dychové nástroje 

19. Mgr. Zuzana Barlogová, 

DiS.art 
Vysokoškolské vzdelanie II.stupňa 
Vyššie odborné vzdelanie 

hudobná náuka, dychové 

nástroje 

20. Antónia Bendíková, DiS.art Vyššie odborné vzdelanie prípravná dramatická výchova, 
dramatické a slovesné 

oddelenie 

21. Mgr. Martin Olejník Vysokoškolské vzdelanie II.stupňa výtvarná výchova 

22. Mgr. Diana Mederiová Vysokoškolské vzdelanie II.stupňa výtvarná výchova 

23. Mgr. Ján Olejník Vysokoškolské vzdelanie II.stupňa hudobno – pohybová výchova, 

tanec 

24. Žaneta Hrubiznová, DiS.art Vyššie odborné vzdelanie hudobno – pohybová výchova, 

tanec 

25. Soňa Štrauchová Stredoškolské vzdelanie gitara 

26. Tina Gubová, DiS.art Vyššie odborné vzdelanie cimbal 

27. Marek Fifik Stredoškolské vzdelanie bicie nástroje 



Štruktúra kariérových pozícií podľa § 32 odst. 3 

zákona č. 317/2009 z.z. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V
ed

ú
ci

 p
ed

a
g

o
g

ic
k

í 

za
m

es
tn

a
n

ci
 (

§
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Zástupkyňa riaditeľky 

školy pre skupinové 

vyučovanie 

Zástupca riaditeľky školy 

pre individuálne 

vyučovanie 

Počet osôb  

1 

Riaditeľka školy 
 

Počet osôb  

1 

Počet osôb  

0 

Počet osôb  

5 

Počet osôb 

3 

Uvádzajúci PZ 

Triedny učiteľ 

Vedúci PK 

P
ed

a
g

o
g

ic
k

í 
za

m
es

tn
a
n

ci
 

šp
ec

ia
li

st
i 

(§
 3

3
 o

d
st

. 
2
) 

 

Počet osôb  

1 

Počet osôb  

15 

Triedny učiteľ 

Počet osôb  

5 

Počet osôb  

1 

Vedúci PK 

Uvádzajúci PZ 



Štruktúra kariérových stupňov a pozícií pedagogických zamestnancov 

k 30.6.2017 

 
Meno a priezvisko Odbor - predmet Kariérový stupeň Kariérová 

pozícia 

1. Mgr. Marcela 

Maniaková 

Hudobný – komorný spev, 

korepetície 

pedagogický 

 zamestnanec 

 s druhou  

atestáciou 

vedúci pedagogický 

zamestnanec 

2. Mgr. Veronika Šubová Hudobný – hudobná 

náuka,  korepetície 

samostatný 

pedagogický 

zamestnanec 

vedúci pedagogický 

zamestnanec 

3. Žaneta Hrubiznová, 

DiS. art 

Tanečný – tanec samostatný  

pedagogický  

zamestnanec 

vedúci pedagogický 

zamestnanec,  

pedagogický 

zamestnanec 

špecialista 

4. František Maliňák Hudobný – klavír, 

keyboard, organ 

samostatný 

pedagogický  

zamestnanec 

 

5. Ing. Ladislav Demko, 

DiS. art 

Hudobný – hudobná 

náuka,  gitara 

samostatný 

pedagogický 

 zamestnanec 

pedagogický 

zamestnanec 

špecialista 

6. Mgr. Edita Tornay, 

DiS. art 

Hudobný – gitara pedagogický  

zamestnanec 

s druhou  

atestáciou 

pedagogický 

zamestnanec 

špecialista 

7. Marián Mikolaj, DiS. 

art 

Hudobný – gitara pedagogický 

 zamestnanec 

s prvou  

atestáciou 

pedagogický 

zamestnanec 

špecialista 

8. Mgr. Zuzana Hricová, 

DiS. art 

Hudobný – klavír, 

keyboard  

samostatný 

pedagogický  

zamestnanec 

pedagogický 

zamestnanec 

špecialista 

9. Lucia Gáborová, DiS. 

art 

Hudobný – klavír samostatný   

pedagogický  

zamestnanec 

pedagogický 

zamestnanec 

špecialista 

10. Bc. Šimon Hanzely Hudobný – husle samostatný 

pedagogický  

zamestnanec 

pedagogický 

zamestnanec 

špecialista 

11. Oľga Horáčková, 

DiS.art 

Hudobný – akordeón samostatný  

pedagogický 

 zamestnanec 

pedagogický 

zamestnanec 

špecialista 

12. Mgr. Zuzana 

Barlogová, DiS. art 

Hudobný –HN, dychové 

nástroje 

samostatný   

pedagogický 

 zamestnanec 

 

13. Mgr. Martin Olejník Výtvarný pedagogický  

zamestnanec 

s prvou  

atestáciou 

pedagogický 

zamestnanec 

špecialista 

14. Mgr. Diana Mederiová Výtvarný samostatný 

pedagogický 

zamestnanec 

pedagogický 

zamestnanec 

špecialista 



15. Mgr. Ján Olejník Tanečný - tanec samostatný  

pedagogický 

 zamestnanec 

pedagogický 

zamestnanec 

špecialista 

16. Bc. Peter Kováčik, 

DiS. art 

Hudobný – zobc.flauta, pr. 

flauta, saxofón  

samostatný  

pedagogický 

 zamestnanec 

pedagogický 

zamestnanec 

špecialista 

17 Eva Alžbeta Kukurová Hudobný – klavír samostatný 

 pedagogický 

 zamestnanec 

pedagogický 

zamestnanec 

špecialista 

18. Mgr. Veronika Šubová, 

DiS.art 

Hudobný – klavír samostatný 

pedagogický  

zamestnanec 

pedagogický 

zamestnanec 

špecialista 

19. Mgr. Lucia Ondrová  Hudobný – hudobná 

náuka, spev 

pedagogický  

zamestnanec  

s prvou  

atestáciou 

pedagogický 

zamestnanec 

špecialista 

20. Bc. Martin Ledecký Hudobný –  klavír samostatný 

 pedagogický 

 zamestnanec 

pedagogický 

zamestnanec 

špecialista 

21. Lívia Vansačová, 

DiS.art 

Hudobný –  spev 

Literárno-dramatický 

odbor 

samostatný 

pedagogický 

 zamestnanec 

pedagogický 

zamestnanec 

špecialista 

22. Antónia Bendíková, 

DiS. art 

Literárno-dramatický 

odbor 

samostatný  

pedagogický 

 zamestnanec 

pedagogický 

zamestnanec 

špecialista 

23. Soňa Štrauchová Hudobný – gitara samostatný 

pedagogický 

 zamestnanec 

pedagogický 

zamestnanec 

špecialista 

24. Cínová Martina, DiS. 

art  

Hudobný – husle začínajúci 

pedagogický  

zamestnanec 

pedagogický 

zamestnanec 

špecialista 

25.  Mgr. Ružena 

Vágnerová, DiS. art 

Hudobný – gitara samostatný 

pedagogický  

zamestnanec 

pedagogický 

zamestnanec 

špecialista 

26. Tina Gubová Hudobný – cimbal samostatný 

pedagogický  

zamestnanec 

 

27. Marek Fifik  Hudobný – bicie nástroje samostatný 

pedagogický  

zamestnanec 

 

 

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

 

Zamestnanci školy : 

počet učiteľov vrátane riaditeľa školy a ZRŠ : fyzický stav : 27 prepočítaný stav: 24,4 

počet nepedagogických zamestnancov v ZUŠ : fyzický stav: 2 prepočítaný stav: 2 

počet pedagógov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady: 2 

z toho študujúcich za účelom spĺňania kvalifikačných predpokladov: 3 

 

 

 

 

 



Údaje o kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov ZUŠ  

a) počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe:  0 

b) počet zaradených pedagogických zamestnancov školy do kontinuálneho vzdelávania: 
adaptačné:  0                    aktualizačné:  4          inovačné:  1  

špecializačné: 4                funkčné: 1                  funkčné inovačné:  0      prípravné atestačné: 2                        

 

c) počet pedagógov, ktorí už absolvovali kontinuálne vzdelávanie:      

  

adaptačné vzdelávanie: 0 

špecializačné vzdelávanie: 4 (Horáčková, Bendíková, Vágnerová, M. Olejník)  

aktualizačné vzdelávanie: 4 (Cínová, Vágnerová, Gáborová, Šubová, )  

inovačné vzdelávanie: 1 (Šubová)  

funkčné inovačné vzdelávanie: 0 

funkčné vzdelávanie: 1 (Šubová) ukončené  k 18.5.2017 

kvalifikačné vzdelávanie: 3 (Ledecký, Horáčková, Gáborová, Kováčik) ukončené  k 

30.5.2017 

rozširovanie kvalifikácie: 1 (Ondrová) ukončené  k 30.6.2017 

 

Počet pedagógov, ktorí absolvovali jednorazové podujatia: 21 pedagógov,   

názov  podujatia a vzdelávacej inštitúcie:   

 

Účasť vedúcich pedagogických zamestnancov na poradách a zasadnutiach oddelenia 

školstva a rozvoja, Spoločného školského úradu v Smižanoch a Obecnej školskej rady v 

Smižanoch 

30.08.2016 Pracovná porada riaditeľov škôl a starostov obcí združených v Spoločnom 

školskom úrade v Smižanoch, OcÚ Smižany  

21.02.2017 Pracovná porada riaditeľov škôl združených v Spoločnom školskom úrade 

v Smižanoch, Matejovce nad Hornádom  

 

Účasť učiteľov na odborných seminároch:  

26.-28.08.2016 Víkend s flautoškolou 2, školiteľ Ján Kvapil, Kunín Česká republika 

03.- 09.07.2016 Letní flétny, školiteľ Jakub Ries, České Budějovice Česká republika 

16.11.2016 Rozborový seminár 8.ročníka gitarovej súťaže Prievidza 2016, Prievidza  

18.-20.11.2016 Metodické školenie vedúcich folklórnych kolektívov, Poráč 

19.11.2016 Metodický seminár pre učiteľov akordeónovej hry, Smižany  

23.-24.11.2016 Rozborový seminár celoslovenského literárno – dramatického súťažného  

festivalu PAN v Liptovskom Mikuláši 

21.01.2017 Odborný seminár v hre na flaute Mgr. Marta Braunsteinerová  z Konzervatória 

Bratislava – účasť pedagogičky Mgr. Zuzany Barlogová, DiS.art a žiačky Barbory Starnovej, 

Košice 

01.-02.02.2017 Prešovské dni klasickej gitary, VII. ročník gitarových kurzov – účasť 

pedagógov gitarového oddelenia, Prešov 

11.03.2017 Rozborový seminár celoslovenského tanečného workshopu pre rock and rool „O 

pohár usilovnej včielky“, Spišská Nová Ves 

21.03.2017 Rozborový seminár regionálnej speváckej súťaže 2.Fullstar 2017,  Ružomberok 

23.-24.03.2017 Rozborový seminár  medzinárodnej súťaže v hre na gitare Bojnice 2017, 

Bojnice  

23.03.2017 Rozborový seminár  celoslovenskej súťaže v štvorručnej hre na klavíri, Košice  

24.03.2017 Rozborový seminár  celoslovenskej súťaže v hre na akordeóne Giraltovce 2017, 

Giraltovce  



25.03.2017 Rozborový seminár medzinárodnej tanečnej súťaže v rock and rolle „Fox one cup 

2017“, Bratislava 

29.-30.03.2017 Rozborový seminár regionálnej prehliadky dramatickej tvorivosti, Spišská 

Nová Ves 

04.04.2017 Rozborový seminár  regionálnej súťaže v štvorručnej hre na klavíri, Žilina 

06.04.2017 Rozborový seminár  celoslovenskej súťaže v hre na klavíri „Schneiderova Trnava 

2017, Trnava 

07.04.2017 Rozborový seminár festivalu moderného tanca, Bojnice 

24.04.2017 Interaktívny klavírny seminár pre žiakov a pedagógov pod vedením profesorky 

Mgr. Márie Draveckej, Markušovce 

05.-06.04.2017 Rozborový seminár okresnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2017, Spišská 

Nová Ves 

12.04.2017 Rozborový seminár krajskej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2017, Michalovce 

21.04.2017 Rozborový seminár celoslovenskej husľovej súťaže profesora Petra Michalicu 9. 

ročník husľovej súťaže Rudolfa Országa“, Kremnica 

22.04.2017 Rozborový seminár okresnej prehliadky detských folklórnych súborov „ Na tej 

luke na žeľenej“, Smižany 

27.04.2017  Rozborový seminár celoslovenskej súťaže v hre na dychových nástrojoch „ 

Saxofón 2017“, Stará Ľubovňa  

28.04.2017 Výtvarné alternatívy 2017, celoslovenský workshop pre učiteľov výtvarnej 

výchovy, Považská Bystrica 

04.05.2017 Rozborový seminár celoslovenskej klavírnej súťaže „Banskoštiavnické kladivká 

2017“, Banská Štiavnica   

11.05.2017 Rozborový seminár celoslovenskej speváckej súťaže Bojnická Perla 2017,  

Bojnice  

13.05.2017 Rozborový seminár krajskej prehliadky detských folklórnych súborov „ Na tej 

luke na žeľenej“, Buzica 

06.06.2017 Rozborový seminár krajského kola speváckej súťaže Slávik Slovenska 2017, 

Košice 

29.08.2017 Preventívne psychologické poradenstvo – tréning zameraný na predchádzanie 

a zvládanie agresivity, na sebapoznávanie a riešenie konfliktov pre pedagogických 

zamestnancov 

 

Vyhodnotenie kontinuálneho vzdelávania PZ ZUŠ: 

Vzhľadom na to, v posledných dvoch rokoch dochádzalo k 1. januáru príslušného roku k 

zvyšovaniu platov pedagogických zamestnancov vyplývajúc zo zákona č. 553/2003 Z. z. o 

odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dochádzalo na škole 

k nedostatočnému finančnému zabezpečeniu niektorých vzdelávacích aktivít. Preto bol plán 

kontinuálneho vzdelávania veľmi prísne posudzovaný a schvaľovaný len podľa nevyhnutných 

a reálnych potrieb školy, nakoľko u 4 pedagogických zamestnancov prebiehalo prípravné 

atestačné vzdelávanie (u troch učiteľov prebieha naďalej). S tým súvisí aj nárast mzdových 

prostriedkov v nasledujúcom školskom roku. Na túto prípravu k atestáciám využívali 

pedagógovia najmä štúdium kontinuálneho vzdelávania v MPC v Prešove  v Košiciach, ako aj 

Katolícku univerzitu v Ružomberku. Vzdelávanie zamestnancov vedenie školy podporilo, 

pretože výsledný efekt sleduje skvalitnenie práce a úrovne ZUŠ Smižany. Plán kontinuálneho 

vzdelávania vychádzal z plánov vedenia školy a osobného plánu profesijného rastu 

pedagogického zamestnanca. Zostavovanie a spracovanie osobných plánov profesijného rastu 

pedagogického zamestnanca vyplýva z potrieb školy, ale aj z potrieb rozvoja individuálnej 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/553/


kariéry jednotlivého zamestnanca. Za dôležitú považujeme aj účasť pedagógov na súťažiach, 

interpretačných seminároch a odborných školeniach – nielen aktívne, ale aj pozorovateľsky.  

 

i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 
AKTIVITY ŠKOLY  
 

Školské súťaže: 

11.11.2016 Karaoke –  ukáž čo vieš prehliadka mladých talentov v speve, KD Smižany 

19.04.2017 Improart – súťaž v dramatickej tvorivosti, ZUŠ Smižany 

11.05.2017 Smižianska gitara – súťaž žiakov gitarového oddelenia ZUŠ Smižany, Kaštieľ 

Smižany 

26.05.2017 PC manipulovaná umelecká fotografia, KD Smižany 

 
Vystúpenia:  

15.07.2016 61. Spišský trh, vystúpenie speváckeho oddelenia a Art school band, Spišská 

Nová Ves 

08.07.2016 Literárna hodinka v domove dôchodcov, vystúpenie žiačky Niny Bazárovej, 

Spišská Nová Ves 

24.07.2017 Dni obce Beharovce, vystúpenie žiačky Niny Bazárovej, Beharovce 

12.08.2016 Literárna hodinka v domove dôchodcov, vystúpenie žiačky Niny Maniakovej, 

Spišská Nová Ves 

03.09.2016 Kojšovska heligonka, vystúpenie DĽH Oriešok, Kojšov 

04.09.2016 Remeselný trh, vystúpenie DĽH Oriešok, Spišská Nová Ves 

05.09.2016 Rádio Regina dokorán, účinkovanie detskej speváckej skupiny Šafolka 

v rozhlasovej relácii „Zahrajte mi túto“, Košice 

09.09.2016 Literárna hodinka v domove dôchodcov, vystúpenie pedagogičky Mgr. Lucie 

Ondrovej, Spišská Nová Ves 

29.09.2016 Vernisáž výstavy venovanej modrotlači z dielne Elemíra Montška z obce 

Hranovnica – vystúpenie žiačky Niny Maniakovej, Národopisné múzeum Smižany 

06.10.2016 S farbou na povrch – vernisáž putovnej klubovej výstavy neprofesionálnych 

výtvarníkov Igor Dutko a Marek Dzurenda, kultúrny program žiaka Adriána Ondova 

a pedagógov Františka Maliňáka  a Mariána Mikolaja, DiS.art, Kaštieľ Smižany 

08.10.2016 Zem spieva – účasť na výberovom kole televíznej relácie a celoslovenskej 

 folklórnej šou pre RTVS - účasť DSsk Šafolka a DĽH Oriešok 

12.10.2016 11. Beh ulicami Smižian – kultúrny program žiakov HO a TO, ozvučovanie akcie 

a poskytnutie priestorov školy,  Námestie M. Pajdušáka  2, Smižany 

13.10.2016 Mesiac úcty k starším – kultúrny program sólistov DSpSk Šafolka, Dom 

opatrovateľskej služby v Spišskej Novej Vsi 

15.10.2016 Mesiac úcty k starším – kultúrny program pre slovenský zväz zdravotne 

postihnutých  v Spišskej Novej Vsi, Hotel Preveza Spišská Nová Ves 

15.10.2016 Margecanske fajnoty 2016, vystúpenie DSpSk Šafolka a DĽH Oriešok, 

Margecany 

16.10.2016 17. výročie založenia klubu dôchodcov Smižančan – kultúrny program, 

ozvučovanie a osvetľovanie podujatia, KD Smižany  

18.10.2016 Pred objektívom -výstava fotografií fotografov z Poľska, vystúpenie žiačky 

Kataríny Pustaiovej, Spišská Nová Vesň27.10.2016 Odovzdávanie parku pred nemocnicou 

„Svet zdravia, vystúpenie DSpSk Šafolka a DĽH Oriešok,  Spišská Nová Ves 

28.10.2016 Literárna hodinka v domove dôchodcov, vystúpenie žiakov HO, Spišská Nová 

Ves 



10.11.2016 Špivanka 2016 – detská prezentácia ľudovej piesne pre materské 

školy, korepetície všetkým súťažiacim, Bystrany 

15.11.2016 Discomaratón 2016 – kultúrny program žiačok speváckeho oddelenia, účasť 

pedagógov v odbornej porote, KD Smižany 

20.11.2016 Katarínske posedenie – kultúrny program pre klub dôchodcov, Smižany 

23.11.2016 Súťaž o najkrajšiu zeleň, vystúpenie žiakov  klavírneho a gitarového oddelenia, 

Smižany 

24.11.2016 Fotografia 2016, vernisáž,  vystúpenie speváckeho oddelenia, Spišská Nová Ves 

28.11.2016 Zem spieva – nahrávanie I. kola celoslovenskej folklórnej šou pre RTVS DSpSk 

Šafolka a DĽH Oriešok, Bratislava  

03.12.2016 Mikuláš v CVČ Adam, vystúpenie DĽH Oriešok a Šafolka, Spišská Nová Ves 

04.12.2016 Mikulášske posedenie pacientov a zamestnancov z oddelenia dialýzy HO, Spišská 

Nová Ves 

06.12.2016 Mikuláš v Harichovciach – vystúpenie klavírneho a gitarového oddelenia 

elokovaného pracoviska ZUŠ v Harichovciach 

12.12.2016 Výročná členská schôdza MS Živena – vystúpenie žiakov HO, Smižany 

15.12.2016 Mikuláš pre nemocnicu „Svet zdravia“ – kultúrny program HO – spevácke 

oddelenie, klavír a TO, Spišská Nová Ves 

16.12.2016 Literárna hodinka v domove dôchodcov, vystúpenie DĽH Oriešok, Spišská Nová 

Ves 

16.12.2016 Výročná členská schôdza Stomikov, vystúpenie DĽH Oriešok a DSpSk Šafolka, 

KD Smižany 

18.12.2016 Advent v Raji na Spiši, vystúpenie žiakov HO, Metropol Spišská Nová Ves   

19.-21.12.2016 „Kráska a zviera“ hudobno- dramticko-tanečné  predstavenia žiakov ZUŠ, pre 

verejnosť KD Smižany 

21.01.2017 Úhornianský bál – vystúpenie žiačok TO a speváckeho oddelenia, Úhorná 

27.01.2017 Oslavy životných jubileí – vystúpenie žiakov HO, Kaštieľ Smižany  

28.01.2017 Ples basketbalistov zo Svitu – vystúpenie speváckeho oddelenia, Svit 

29.01.2017 Fašiangové posedenie klubu dôchodcov Smižančan  - kultúrny program TO, KD 

Smižany 

09.02.2017 „Od maľučkého mala...“ „Zhiňaj bučka za maľučka“ vernisáž výstavy, ktorá 

zobrazuje obdobie detstvo, dospievanie a je dokumentovaná unikátnymi zábermi Jána 

Lazorika - DĽH Oriešok, Smižany 

17.02.2017 Koncert pre spoločnosť Širila a.s., vystúpenie žiakov HO, Spišská Nová Ves 

17.02.2017 Valentínsky koncert v elokovanom pracovisku v Harichovciach – koncert žiakov 

HO 

23.02.2017 Vesmír očami detí  2017 – vernisáž výtvarnej súťaže – okresné kolo, kultúrny 

program žiaka Adriána  Ondova, Spišská Nová Ves 

24.02.2017 Ples basketbalistov BK Stova zo Spišskej Novej Vsi – vystúpenie speváckeho 

oddelenia, Hotel Čingov Smižany 

24.02.2017 Oslavy životných jubileí – vystúpenie žiakov HO, Kaštieľ Smižany 

02.03.2017 Výtvarné spektrum 2017 – vernisáž, kultúrny program žiaka Adriána Ondova, 

Spišská Nová Ves 

20.03.2017 Autorské čítanie Antona Laučeka–spisovateľ, literárneho vedca 

a vysokoškolského pedagóga – vystúpenie speváckeho a gitarového oddelenia, Smižany 

22.03.2017 Nahrávanie CD Zem spieva v New folk štúdiu v Raslaviciach, DSpSk Šafolka 

a DĽH Oriešok, Raslavice 

25.03.2017 Zem spieva – nahrávanie celoslovenskej folklórnej šou pre RTVS semifinálové 

kolo - DsSk Šafolka, RTVS Bratislava 



28.03.2017 Deň učiteľov SŠÚ – kultúrny program pedagógova žiakov a korepetície, Kaštieľ 

Smižany 

31.03.2017 Deň učiteľov v obci Smižany – kultúrny program DSpSk Šafolka a DĽH Ortieošk 

a pedagogičky Martiny Cínovej, DiS.art, KD Smižany 

24.03.2017 Oslavy životných jubileí – vystúpenie žiakov HO, Kaštieľ Smižany 

08.04.2017 Zem spieva – celoslovenskej folklórnej šou pre RTVS finálové kolo - DSpSk 

Šafolka a DĽH Oriešok,  RTVS Bratislava 

19.04.2017 LEPORELO -  nahrávanie rozhlasovej relácie Rádia Regina s DSpSk Šafolka 

a DĽH Oriešok, ZUŠ Smižany 

21.04.2017 Oslavy životných jubileí – vystúpenie žiakov HO, Kaštieľ Smižany 

28.4.2017 Literárna hodinka v domove dôchodcov, vystúpenie žiakov HO a TO, Spišská 

Nová Ves 

29.04.2017 Krst CD kapely Smola a Hrušky – DsSk Šafolka, KD Smižany 

30.04.2017 Retromajáles – účasť žiakov speváckeho odboru, Spišská Nová Ves 

08.05.2017 Deň matiek pre obec Harichovce, KD Harichovce 

13.05.2017 Deň matiek pre slovenský zväz zdravotne postihnutých v SNV, reštaurácia Paríž 

Spišská Nová Ves 

14.05.2017 Deň matiek pre Klub dôchodcov Lipa v SNV, reštaurácia Paríž Spišská Nová Ves 

03.06.2017 Deň detí –My sme sestry veselé, body painting, maskot, Námestie M.Pajdušáka 

Smižany 

04.06.2017 XXIII. Smižianske folklórne slávnosti a VIII. Jarmok ľudových remesiel, areál TJ 

Slovan Smižany  

10.06.2017 Deň detí – Rozprávka o závojovom vodopáde a vystúpenie TO a speváckeho 

oddelenia, Košiarny briežok Smižany 

19.05.2017 Oslavy životných jubileí, Kaštieľ Smižany 

19.05.2017 Literárna hodinka, Domov dôchodcov Spišská Nová Ves  

25.05.2017 Z klenotnice ľudovej piesne – nahrávanie rozhlasovej relácie pre Rádio Regina 

východ, ZUŠ Smižany 

27.05.2017 Krása v kroji ukrytá, vystúpenie DSpSk Šafolka a DĽH Oriešok, Domaňovce  

02.06.2017 Ahoj Slovensko – nahrávanie televíznej relácie pre RTVS, DSpSk Šafolka a DĽH 

Oriešok, ZUŠ Smižany 

02.06.2017 Maľba (Š.Dušan Baláž), sklo (Peter Smik), Keramika (Jozef Srna) – vernisáž, 

vystúpenie pedagogičky  Mgr. Lucie Ondrovej, Kaštieľ Smižany 

04.06.2017 XXVI. Smižianske folklórne slávnosti a XII. Jarmok ľudových remesiel 

vystúpenie  DĽH Oriešok a DSpSk Šafolky, maľovanie na tvár, ozvučovanie Jarmoku, 

Smižany 

08.06.2017 Celé Slovensko číta deťom – vystúpenie pani uč. Mgr. E. Tornay, Smižany 

10.06.2017 Deň detí – Rozprávka o závojovom vodopáde a vystúpenie TO a speváckeho 

oddelenia, Košiarny briežok Smižany 

13.06.2017 „Deň sestier“ – kultúrny program  HO a TO pre personál nemocnice v Levoči, 

Levoča 

15.06.2017 Amfo 2017, 45. ročník regionálnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej 

fotografie, vystúpenie K.Pustaiovej, Spišská Nová Ves  

22.06.2017 Ako sa žilo v Smižanoch – MS Živena, beseda s najstaršími obyvateľmi obce 

Smižany, Smižany  

23.06.2017 Oslavy životných jubileí, Kaštieľ Smižany 

24.-25.06.2017 XXXXV. Spišské folklórne slávnosti – Spišské Podhradie  

26.06.2017 Oceňovanie najúspešnejších žiakov v predmetových olympiádach a iných 

súťažiach - účasť ocenených žiakov ZUŠ a kultúrny program a ozvučovanie, KD Smižany 

 



 

Celoškolské podujatia:  

19.-21.12.2016  „Kráska a zviera“ hudobno - dramaticko - tanečné  predstavenie žiakov ZUŠ, 

KD Smižany 

18.-19.05.2017 Výchovné koncerty a bábkové prestavenie pre materské školy - spolu 4 MŠ  

16.-19.05.2017 Komisionálne skúšky ISCED I B  v HO,TO, LDO, VO 

16.-20.05.2017 Komisionálne záverečné skúšky žiakov 7.roč.I.a II.stupňa v HO,TO, LDO, 

VO  

18.-19.05.2017 Prijímacie skúšky alebo Dni otvorených dverí do všetkých odborov ZUŠ 

26.05.2017 Slávnostné vyradenie absolventov, KD Smižany (HO, TO, LDO, VO)  

19.-23.6 2017 Triedne koncerty 
 

Hudobný odbor:  

09.12.2016 110.výročie narodenia Štefana Hozu  - slávnostný galaprogram, Kultúrny dom 

Smižany 

16.-20.12.2016 Triedne koncerty 

25.01.2017 Novoročný koncert žiakov HO, Kaštieľ Smižany 

08.-09.2.2017 Husľový workshop a koncert husľového virtuóza Petra Michalicu – žiaci 

z husľového oddelenia Mária Bendíková, Ladislav Vartovník, koncertná sála Reduty 

v Spišskej Novej Vsi 

05.04.2017 Mladí hudobníci – verejný koncert 

22.5.2017 Záverečný koncert Mgr. Lucie Ondrovej – vystúpenie žiakov speváckeho 

oddelenia, Kultúrny dom Smižany 

25.05.2016 Absolventský koncert žiakov záverečných ročníkov ISCED 1B, KD Smižany  

26.05.2017 Absolventský koncert žiakov záverečných ročníkov I. a II.stupňa základného 

19.-23.06.2017 Triedne koncerty 

28.6.2017 Flautový recitál – koncert flautového oddelenia triedy Mgr. Zuzany Barlogovej, 

DiS.art, Kaštieľ Smižany  
 

 

Celoslovenské a medzinárodné folklórne a iné hudobné festivaly: 

02.07.2016 62. Folklórny festival Východná 2016, Východná 

05.-06.08.2016 Festival ľudovej kultúry „Koliesko 2016“, Kokava nad Rimavicou 

01.- 07.05.2017 Barvinkovo Kružalo, medzinárodný folklórny festival tanca, Vinnytsia 

Ukrajina 

16.-17.05.2017 58. medzinárodný folklórny festival Myjava 2017, Myjava 
 

Výtvarný odbor:  

24.11.2016 Art gallery – jesenná výstava prác žiakov VO, kultúrny program žiakov HO, ZUŠ 

Smižany 

04.12.2016 Mikuláš v obci, remeselné trhy, predaj a výstava prác žiakov VO, Námestie 

M.Pajdušáka, Smižany   

19.-21.12.2016  „Kráska a zviera“ hudobno - dramaticko - tanečné  predstavenie žiakov ZUŠ, 

KD Smižany 

31.03.2017 Deň učiteľov v obci Smižany, videoprojekcia  fotodokumentácia VO, KD 

Smižany 

09.05.2017 „Vitaj leto“ – otvorenie turistickej sezóny 2017, Body painting, TJ Slovan 

Smižany 

23.05.2017 Absolventská vernisáž prác žiakov záverečných ročníkov, Kultúrny dom Smižany 

29.05.2017 Absolventská vernisáž prác žiakov 4.ročníka ZUŠ, ZUŠ Smižany 

04.06.2017 Deň detí – My sme sestry veselé, body painting, Námestie M.Pajdušáka Smižany 



27.06.2017 Slovenský ornament očami spišiakov, tvorba a grafický návrh bulletinu víťazných 

prác regionálnej súťaže pedagógmi ZUŠ, ocenené práce našich žiakov, Spišská Nová Ves  

01.07.-09.09.2017 Výstava prác absolventov VO, ZUŠ Smižany 

01.07.-09.09.2017 Výstava prác umeleckých fotografií – víťazné práce žiakov VO 

zapojených do súťaže v umeleckej a počítačovo  manipulovanej fotografie ZUŠ Smižany) 
 

Tanečný odbor:  

05.11.2016 „Diskomaratón 2016“, účasť žiačok na okresnej súťaži, Smižany 

10.12.2016 O pohár usilovnej včielky 2016 – tanečný workshop, Dunajská Streda  

19.-21.12.2016 „Kráska a zviera“ hudobno - dramaticko - tanečné  predstavenie žiakov ZUŠ 

KD Smižany 

21.01.2017 Úhorniansky bál, kultúrny program TO, Úhorná 

29.01.2017 Fašiangové posedenie klubu dôchodcov Smižančan  - kultúrny program TO, KD 

Smižany 

11.02.2017 Show cup 2017, celoslovenská tanečná súťaž, Košice  

17.02.2017 Koncert pre spoločnosť Širila a.s., vystúpenie žiakov TO, Spišská Nová Ves 

11.03.2017 Usilovná včielka 2017, celoslovenské sústredenie  a súťaž rock and rollu, Spišská 

Nová Ves   

12.03.2017 Svadobná výstava 2017 – vystúpenie žiakov TO, Spišská Nová Ves  

25.03.2017 Fox one cup 2017, medzinárodná tanečná súťaž v rock and rolle, Bratislava  

30.04.2017 Retromajáles – účasť žiakov tanečného odboru, Spišská Nová Ves 

26.06.2017 Triedne vystúpenie všetkých ročníkov TO, vrátane prípravného štúdia   

absolventov tanečného odboru, KD Smižany  
 

Literárno-dramatický odbor:  

 

26.10.2016 Festival Divadelný Spiš  - návšteva divadelných predstavení žiakmi LDO, Spišské 

divadlo SNV 

23.-24.11.2016 XXIII.PAN – Festival pantomímy, Liptovský Mikuláš 

19.-21.12.2016 „Kráska a zviera“ hudobno - dramaticko - tanečné  predstavenie žiakov ZUŠ, 

KD Smižany 

02.12.2016 „O zázračnej rolničke“ rozprávka pre deti v rámci osláv príchodu Mikuláša do 

obce Smižany 

27.02.2017 Karneval v ZŠ na Komenského ulici v Smižanoch „Vodnícka rozprávka“, 

Smižany 

18.-19.05.2017„Rozprávka o závojovom vodopáde“ rozprávka pre deti materských škôl – 2 

motivačné predstavenia, aula ZUŠ Smižany   

24.05.2017 Absolventské predstavenie žiakov literárno–dramatického odboru ZUŠ, KD 

Smižany 

26.05.2017 Projekt KSK „Cestujúce bábky“ bábkové predstavenie žiakov LDO 

„Rozprávka o závojovom vodopáde“ a workshop s režisérom a hercami štátneho bábkového 

divadla z Košíc, ZUŠ Smižany 

27.05.2017 Návšteva žiakov LDO v rámci projektu“ Cestujúce bábky“ štátneho bábkového 

divadla v Košiciach, Košice 

10.06.2017 Deň detí na Košiarnom briežku v Smižanoch„“ bábkové predstavenie žiakov LDO 

„Rozprávka o závojovom vodopáde“, Smižany  

26.06.2017 Prednes prózy absolventov 4.ročníka a žiačky II.stupňa na absolventskom 

koncerte žiakov 4.ročníkov HO ZUŠ, KD Smižany 
 

Podujatia pre žiakov:  



26.-31.7.2016 Krpčekovo 2016 – tvorivá dielňa pre deti z detských folklórnych súborov – 

účasť dvoch členov DFS Oriešok 

03.10.2016 HO Musica Nobilis - účasť žiakov ZUŠ na XXI. ročníku medzinárodného 

hudobného festivalu v koncertnej sále Reduty 

11.-12.2.2016 Prešovské dni klasickej gitary - VI. ročník majstrovských gitarových kurzov – 

účasť žiakov gitarového oddelenia, Prešov 

06.02.2017 Workshop-modrotlač a návšteva národopisného múzea v Smižanoch DFS Oriešok 

11.03.2017 „O pohár usilovnej včielky“ tanečný a rock and rollový workshop spojený so 

súťažou, Spišská Nová Ves 

24.04.2017 Interaktívny klavírny seminár pre žiakov a pedagógov ZUŠ Smižany pod vedením 

profesorky Mgr. Márie Draveckej 

ABSOLVENTSKÉ KONCERTY  

I. Vernisáž absolventských prác žiakov výtvarného odboru a 1. koncert žiakov 

hudobného odboru  záverečných ročníkov 
23. máj 2017,  17. hod.,   Kultúrny dom v Smižanoch 

II.  Absolventské predstavenie žiakov literárno – dramatického odboru  záverečných 

ročníkov                                                                                       
24.máj 2017,  17. hod.,   Kultúrny dom v Smižanoch 

III. 2.Absolventský koncert žiakov hudobného odboru záverečných ročníkov 

a slávnostné vyraďovanie absolventov                                                                                       

26. máj  2017,  17. hod.,   Kultúrny dom v Smižanoch 

IV. Vernisáž absolventských prác žiakov výtvarného odboru a koncert žiakov 

hudobného odboru  – ISCED I.B                                                                                          
29. máj 2017,  17. hod.,   Kultúrny dom v Smižanoch 

V.  Absolventské predstavenie žiakov literárno –dramatického odboru  – ISCED I.B                                                                                        
30.máj 2017,  17. hod.,   Kultúrny dom v Smižanoch 

 

VI.  Absolventské predstavenie žiakov tanečného odboru  aj literárno-dramatického 

odboru – ISCED I.B aj ISCED 2.B                                                                                         
26. jún 2017,  17. hod.,   Kultúrny dom v Smižanoch 

 
 

    Počty absolventov 

 

školský rok 2016/2017   

I. stupeň II. stupeň 

Štúdium 

pre 

dospelých 

Hudobný odbor  18 5 0 

Výtvarný odbor  6 8 0 

Tanečný odbor  0 0 0 

Literárno-dramatický odbor  5 0 0 

Celkom 42 

1 

 

 



Počty absolventov ISCED I B 

 
Primárne umelecké vzdelanie 

Hudobný obor  
26 

Výtvarný obor  
17 

Tanečný obor  
1 

Literárno-dramatický obor  
8 

Celkom 
52 

 
Počty absolventov ISCED 2B 

 
Primárne umelecké vzdelanie 

Hudobný obor  
18 

Výtvarný obor  
6 

Tanečný obor  
0 

Literárno-dramatický obor  
5 

Celkom 
29 

 
TRIEDNE KONCERTY  

I. polrok: Triedny koncert žiakov hudobného odboru  

 
                                                                                         
16. január 2017, 16.00 hod.,  aula ZUŠ trieda p.uč. O. Horáčkovej, M.Mikolaja 

17. január 2017, 16.30 hod.,  aula ZUŠ trieda p.uč. L.Vansačovej,  E.Tornay, M.Cínovej 

18. január 2017, 16.00 hod.,  aula ZUŠ trieda p.uč. L.Ondrovej, Z.Hricovej  

18. január 2017, 18.00 hod.,  aula ZUŠ trieda p.uč. R.Vágnerovej, E.A.Kukurovej 

19. január 2017, 16.00 hod.,  aula ZUŠ trieda p.uč. V.Šubovej, S.Štrauchovej, L.Gáborovej 

20. január 2017, 16.00 hod.,  aula ZUŠ trieda p.uč. Š.Hanzelyho, L.Demka, M.Ledeckého 

20. január 2017, 18.00 hod.,  aula ZUŠ trieda p.uč. P.Kováčika, Z.Barlogovej, F.Maliňáka  

 

II. polrok: Triedne koncerty a vystúpenia žiakov všetkých odborov  
 
                                                                                         
19. jún 2017, 16.00 hod.,  aula ZUŠ trieda p.uč. M.Cínovej,  L.Vansačovej, T.Gubovej, 

Z.Barlogovej, S.Štrauchovej  

20. jún 2017, 16.30 hod., aula ZUŠ trieda p.uč. L.Demka, V.Šubovej, L.Gáborovej, M.Fifika, 

P.Kováčika 

21. jún 2017, 17.30 hod.,  aula ZUŠ trieda p.uč. M.Mikolaja, O.Horáčkovej, R.Vágnerovej 

21. jún 2017, 17.30 hod.,  aula ZUŠ trieda p.uč. L.Ondrovej, Z.Hricovej 

22. jún 2017, 16.00 hod.,  aula ZUŠ  trieda p.uč. E.A.Kukurovej, E.Tornay 

22. jún 2017, 16.00 hod.,  aula ZUŠ  trieda p.uč. Š.Hanzelyho, M.Ledeckého 

26. jún 2017, 16.00 hod.,  aula ZUŠ  trieda p.uč. Ž Hrubiznovej, J.Olejníka 

27. jún 2017, 16.00 hod.,  aula ZUŠ  trieda p.uč. A.Bendíkovej, L.Vansačovej 

28. jún 2017, 16.00 hod.,  aula ZUŠ  trieda p.uč. Z.Barlogovej 

 



Iné druhy verejných koncertov a vystúpení žiakov hudobného odboru  
 

 

I. 110.výročie narodenia Štefana Hozu  - slávnostný galaprogram, réžia Antónia Bendíková, 

DiS.art   

9.12.2017, 17.00 hod. Kultúrny dom Smižany 

 

II. Záverečný koncert Mgr. Lucie Ondrovej – vystúpenie žiakov speváckeho oddelenia, réžia 

Mgr. Lucia Ondrová  

22.5.2017,  17.00 hod. Kultúrny dom Smižany 

 

III. Flautový recitál – koncert flautového oddelenia triedy Mgr.Zuzany Barlogovej, DiS.art 

28.6.2017, 17.00 hod. Kaštieľ Smižany  

 

Ďalej si triedni učitelia organizovali svoje triedne koncerty a semináre takmer vo všetkých 

triedach hudobného odboru dva krát v roku, otvorené hodiny pre rodičov v skupinovom 

vyučovaní, ročníkové skúšky, absolventské skúšky, atď. Uvedené verejné podujatia školy 

sa mohli uskutočniť vďaka množstvu víkendových pracovných sústredení a nácvikov. 

Učitelia so svojimi žiakmi navštevovali koncerty (napr. v Koncertnej sále Reduty v SNV, 

v Dardanelách v Markušovciach, v Spišskom osvetovom stredisku, v Múzeu Spiša..), rôzne 

výstavy (Kaštieľ Smižany, Galéria umelcov Spiša, ...), divadelné a tanečné predstavenia. 

(v Spišskom divadle, v Štátnom divadle v Košiciach) 

 

 

PREHĽAD O SÚŤAŽIACH  

uveďte počet 1. miest v okresnom kole: 14      

uveďte počet 1. miest v krajskom kole:  0 

uveďte počet 1. – 3. miest v krajskom kole: 5 

uveďte počet 1. – 3. miest v celoslovenskom kole: 28 

uveďte počet umiestnení (ocenení) v medzinárodných súťažiach: 1 

 

Hudobný odbor  
Názov súťaže, 

organizátor, dátum 

Typ súťaže:  

medzinárodné, 

celoslovenské, 

krajské, 

okresné kolo 

Meno 

oceneného 

žiaka 

Umiestnenie 

na súťaži 

Meno pedagóga, 

ktorý žiaka 

pripravoval 

12. ročník „Karaoke 

show - Ukáž čo vieš  

2016“  

ZUŠ Smižany  

11.11.2016 

Okresná  súťaž Nina 

Maniaková 

2. miesto Mgr. Lucia Ondrová 

Alexandra 

Šutyová 

1. miesto Lívia Vansačová, 

DiS.art 

Katarína 

Pustaiová  

2. miesto Mgr. Lucia Ondrová 

Paula 

Grečková 

3. miesto Mgr. Lucia Ondrová 

Erik Jurčák 1. miesto Mgr. Lucia Ondrová 

Adrián Ondov 3. miesto Mgr. Lucia Ondrová 

Komorný 1. miesto Mgr. Lucia Ondrová 



spevácky zbor: 

Sueno 

 

Duo: Amália 

Moncmanová 

a Nina 

Šmelková 

2. miesto Lívia Vansačová, 

DiS.art 

Duo: Filip 

Marek 

a Katarína 

Pustaiová 

3. miesto Mgr. Lucia Ondrová 

Erik Jurčák cena poroty Mgr. Lucia Ondrová 

8. ročník gitarovej 

súťaže Prievidza 

2016 

ZUŠ a mesto 

Prievidza 

16.11.2016 

Celoslovenská 

súťaž 

Matej Gabriel 

Roháč 

zlaté pásmo Marián Mikolaj, 

DiS.art 

3. ročník speváckej 

súťaže Fullstar 2017 

ZUŠ a mesto 

Ružomberok 

15.3.2017 

Celoslovenská 

súťaž 

Alexandra 

Šutyová 

zlaté pásmo - 

cena poroty 

za umelecký 

prejav 

Lívia Vansačová, 

DiS.art 

Erik Jurčák zlaté pásmo Mgr. Lucia Ondrová 

Adrián Ondov zlaté pásmo Mgr. Lucia Ondrová 

Nina 

Maniaková 

strieborné 

pásmo 

Mgr. Lucia Ondrová 

Paula 

Grečková 

strieborné 

pásmo 

Mgr. Lucia Ondrová 

Karolína 

Lesňáková 

strieborné 

pásmo 

Lívia Vansačová, 

DiS.art 

Akordeónový 

festival Giraltovce 

2017   

ZUŠ Giraltovce 

24.3.2017   

Celoslovenská 

súťaž 

Nikola Plutová strieborné 

pásmo 

 

Oľga Horáčková, 

DiS.art 

 

Gitarová súťaž 

Bojnice 2017 

Mesto a ZUŠ Bojnice  

23.-24.3.2017 

 

Celoslovenská  

súťaž 

Lucia Šimová strieborné 

pásmo 

Mgr. Edita Tornay, 

DiS.art 

Matej Gabriel 

Roháč  

strieborné 

pásmo 

Marián Mikolaj, 

DiS.art 

Martin Čambal strieborné 

pásmo 

Mgr. Ružena 

Vágnerová, DiS.art 

Sofia 

Vodhanelová 

strieborné 

pásmo 

Soňa Štrauchová 

6. ročník súťažnej 

prehliadky žiakov 

ZUŠ 

východoslovenskéh

Krajská súťaž  Nina 

Maniaková a 

Emma 

Čekeľová 

strieborné 

pásmo 

Eva Alžbeta 

Kukurová 

 



o regiónu 

v štvorručnej hre na 

klavíri, 

ZUŠ Bernolákova 

Košice, 

23.3.2017  

Zuzana 

Zvarová a  

Daniela 

Morihladková 

strieborné 

pásmo 

Eva Alžbeta 

Kukurová, 

Lucia Gáborová, 

DiS.art 

22. regionálna 

súťažná prehliadka 

v štvorručnej hre na 

klavíri  

ZUŠ Ferka Špániho 

Žilina 

4.4.2017 

Celoslovenská  

súťaž 

Ema Čekeľová 

Nina 

Maniaková 

zlaté pásmo Eva Alžbeta 

Kukurová 

Schneiderova 

Trnava 2017 

17.ročník 

celoslovenskej 

interpretačnej 

súťaže žiakov ZUŠ  

ZUŠ M.S.Trnavského,  

Trnava 

6.4.2017 

Celoslovenská  

súťaž   

Daniela 

Morihladková 

bronzové 

pásmo 

Eva Alžbeta 

Kukurová 

 

Celoslovenská 

súťažná prehliadka 

v sólovej hre na 

saxofóne 

ZUŠ Jána 

Melkoviča, Stará 

Ľubovňa, 

27.4.2017 

Celoslovenská 

súťaž 

Kristína 

Cmorejová 

strieborné 

pásmo 

Peter Kováčik, DiS.art  

Bojnická Perla 2017 

Celoslovenská 

súťaž v sólovom 

speve populárnej 

piesne pre žiakov 

ZUŠ 

MŠ SR, Mesto 

Bojnice a  ZUŠ 

Bojnice 

29.4.2017   

Celoslovenská 

súťaž 

Adrián Ondov 2. miesto 

v zlatom 

pásme 

Mgr. Lucia Ondrová 

 

Erik Jurčák strieborné 

pásmo 

Mgr. Lucia Ondrová 

 

Katarína 

Pustaiová 

strieborné 

pásmo 

Mgr. Lucia Ondrová 

 

Filip Marek bronzové 

pásmo 

Mgr. Lucia Ondrová 

 

9.ročník husľovej 

súťaže Rudolfa 

Országa 

ZUŠ J.L Bellu 

v Kremnici 

21.4.2017 

Celoslovenská 

súťaž 

Mária 

Bendíková 

strieborné 

pásmo 

Bc. Šimon Hanzely 

Slávik Slovenska Obvodná Nina 1. miesto Mgr. Marcela 



2017 

CVČ Adam   

25.4.2017 

Maniaková Maniaková 

Paula 

Grečková 

1. miesto Mgr. Marcela 

Maniaková 

Nina Bazárová 1. miesto Mgr. Marcela 

Maniaková 

Slávik Slovenska 

2017 

CVČ Adam   

11.5.2017 

Okresná Nina 

Maniaková 

1. miesto Mgr. Marcela 

Maniaková 

 Paula 

Grečková 

1. miesto 

Slávik Slovenska 

2017 

CVČ Domino 

Košice   

6.6.2017 

Krajská súťaž Paula 

Grečková 

3. miesto Mgr. Marcela 

Maniaková 

 

Banskoštiavnické 

kladivká 2017 

ZUŠ Banská 

Štiavnica 

4.5.2017 

Celoslovenská  

súťaž 

Ema Čekeľová zlaté pásmo Eva Alžbeta 

Kukurová 

 

 

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR  
Názov súťaže, 

organizátor, dátum 

Typ súťaže:  

medzinárodné, 

celoslovenské, 

krajské, 

okresné kolo 

Meno 

oceneného 

žiaka 

Umiestnenie 

na súťaži 

Meno pedagóga, 

ktorý žiaka 

pripravoval 

63. Hviezdoslavov 

Kubín 2016 

NOC, SOS Spišská 

Nová Ves 

14.04.2017 

Okresná  súťaž Viktória 

Staňová  

1. miesto Antónia Bendíková, 

DiS.art 

63. Hviezdoslavov 

Kubín 2017 

NOC, KOS 

Michalovce 

5.05.2017 

Krajská súťaž Viktória 

Staňová 

3. miesto Antónia Bendíková, 

DiS.art 

 
TANEČNÝ ODBOR 

Názov súťaže, 

organizátor, dátum 

Typ súťaže:  

medzinárodné, 

celoslovenské, 

krajské, 

okresné kolo 

Meno 

oceneného 

žiaka 

Umiestnenie 

na súťaži 

Meno 

pedagóga, 

ktorý žiaka 

pripravoval 

Show cup 2017 

Tanečná škola SHOW 

Celoslovenská 

súťaž 

Choreografia 

Príbory  

1. miesto 

 

Žaneta 

Hrubiznová, 



DS Košice, Kasárne 

/Kulturpark/ Košice 

 11.2.2017 

DiS.art 

Choreografia 

Klauni 

2. miesto 

 

Žaneta 

Hrubiznová, 

DiS.art 

Choreografia 

Sen 

1. miesto 

 

Žaneta 

Hrubiznová, 

DiS.art 

Choreografia 

Rock and Jive 

1. miesto 

 

Mgr. Ján Olejník 

FOX ONE CUP 2017 

MŠVVa Š SR, 

Športovo tanečný 

klub RRC Hydrorock 

Bratislava a 

Slovenský zväz 

akrobatického rock 

and rollu 

Bratislava 

25. 3. 2017 

Medzinárodná 

súťaž 

David Koš 

a Adriana 

Petáková 

8.miesto vo finále Mgr. Ján Olejník 

Festival moderného 

tanca Bojnice 2017 

MŠVVa Š SR, mesto 

Bojnice ZRPŠ pri ZUŠ 

Bojnice 

7.4.2017 

Celoslovenská 

súťaž 

Klára 

Paračková 

Bronzové pásmo Žaneta 

Hrubiznová, 

DiS.art 

Spánok Bronzové pásmo Žaneta 

Hrubiznová, 

DiS.art 

Rock and rool Bronzové pásmo Mgr. Ján Olejník 

Na tej lúke, na 

želenej 2017 

súťažná prehliadka 

detských folklórnych 

súborov 

NOC Bratislava, SOS 

Spišská Nová Ves, 

obec Smižany 

22.4.2017 

Okresná súťaž Detský 

folklórny súbor 

Oriešok 

Choreografia 

“Budze hviľa“ 

zlaté pásmo 

a postup na 

krajské kolo 

Mgr. Veronika 

Šubová, DiS.art 

Na tej lúke, na 

želenej 2017 

súťažná prehliadka 

detských folklórnych 

súborov 

NOC Bratislava, 

Kultúrne centrum 

údolia Bodvy a 

Rudohoria, obec 

Buzica 

13.5.2017 

Krajská súťaž Detský 

folklórny súbor 

Oriešok 

Choreografia 

“Budze hviľa“ 

strieborné pásmo Mgr. Veronika 

Šubová, DiS.art 



 
VÝTVARNÝ ODBOR  

 

 

Názov súťaže, 

organizátor, dátum 

Typ súťaže:  

medzinárodné, 

celoslovenské, 

krajské, 

okresné kolo 

Meno 

oceneného 

žiaka 

Umiestnenie 

na súťaži 

Meno pedagóga, 

ktorý žiaka 

pripravoval 

Grafický návrh 

obálky žiackej 

knižky 

Ševt, Bratislava 

31.3.2017 

Celoslovenská 

súťaž 

Andrej Dzimko Finalista z 20 

návrhov  

Mgr. Diana 

Mederiová 

Vesmír očami detí  

2017 

SOS Spišská Nová 

Ves 

14.04.2017 

Okresná  súťaž 

s postupom na 

celoslovenské 

kolo 

Bibiana 

Vanacká 

3.miesto Mgr. Diana 

Mederiová 

Nataša Strelová 1.miesto Mgr. Martin 

Olejník 

Viktória 

Kavuličová 

2.miesto Mgr. Martin 

Olejník 

Soňa Tomčíková Čestné 

uznanie 

Mgr. Diana 

Mederiová 

Ekovýkres, 

Ekokomix 2017  

SOS Spišská Nová 

Ves 

18.5.2017 

Okresná súťaž Eva Leskovjanská 1. miesto Mgr. Diana 

Mederiová 

Martin Oravec 2. miesto Mgr. Diana 

Mederiová 

Dárius Urban 3. miesto Mgr. Diana 

Mederiová 

Dominika 

Svitanová 

1. miesto Mgr. Martin 

Olejník 

Natália Hnátová 2. miesto Mgr. Diana 

Mederiová 

Kristína 

Urbanová 

3. miesto Mgr. Diana 

Mederiová 

Slovenský 

ornament očami 

Spišiakov 

Školské úrady 

Smižany a Spišská 

Nová Ves, KR VYV, 

GUS Spišská Nová 

Ves, Súkromné 

etnografické 

múzeum Humno v 

Košiciach 

31.5.2017 

Okresná súťaž Martina Lojová 1. miesto Mgr. Diana 

Mederiová 

Tatiana 

Lengvarská 

3. miesto Mgr. Diana 

Mederiová 

Dominika 

Grečková 

mimoriadna 

cena  

Mgr. Diana 

Mederiová 

Dominika 

Zekuciová 

1. miesto Mgr. Diana 

Mederiová 

Daniela 

Lesňáková 

2. miesto Mgr. Martin 

Olejník 

Mariana 

Šoltisová 

3. miesto Mgr. Diana 

Mederiová 



Sára 

Sumerlingová 

mimoriadna 

cena 

Mgr. Martin 

Olejník 
 

Z činnosti odborov 

K významným úspechom školy patria výsledky žiakov na súťažiach a prehliadkach, ktorých 

pripravujú vysoko kvalifikovaní pedagógovia. V okresných súťažiach sme získali  14  prvých 

priečok, v krajských súťažiach  jedno strieborné pásmo, v celoslovenských súťažiach  28 

prvých až tretích miesta  v medzinárodnej súťaži  1 prvá priečka. 

 

V hudobnom odbore pracovali všetky komorné súbory, skupiny a tanečná kapela, ktoré nás 

často reprezentovali na podujatiach obce, okresného mesta, aj za hranicami spišského regiónu. 

Najviac vystúpení zaznamenala spevácka skupina Šafolka a  detská ľudová hudba Oriešok  

a žiaci gitarového a dychového oddelenia ako aj žiaci speváckeho oddelenia. Výsledky žiakov 

v sólovej aj komornej hre na celoslovenských aj medzinárodných súťažiach hlavne v 

akordeónovom, gitarovom, speváckom oddelení sú dôkazom profesionálneho prístupu 

pedagógov, o čom svedčia popredné miesta a vynikajúce umiestnenia  získané v silnej 

celoslovenskej  i zahraničnej konkurencii.  

Najvyššie ocenenie získalo opäť  spevácke oddelenie. V  oblasti ľudového spevu z triedy 

pani učiteľky Mgr. Marcely Maniakovej sa detská  spevácka skupina Šafolka stala 

úspešnejšou finalistkou televíznej folklórnej šou RTVS na Slovensku ZEM SPIEVA. Tým si 

zabezpečili účasť na mnohých folklórnych festivaloch nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí 

na Ukrajine. Zúčastnili sa na celoslovenskom folklórnom festivale s medzinárodnou účasťou 

vo Východnej a na Myjave, v Trenčíne na Pohode, zúčastnili sa celoslovenských osláv 25. 

výročia vzniku Ústavy SR na Bratislavskom hrade. Vďaka tomu nahrali svoje víťazné 

skladby aj na CD nosič Zem spieva. V školskom roku 2016-2017 sa podarilo pani učiteľke 

Maniakovej prebojovať sa do krajského kola celoštátnej súťaže  v speve slovenských 

ľudových  piesní „Slávik Slovenska 2017“ so žiačkou Ninou Maniakovou a žiačkou Paulou 

Grečkovou, kde Paula obsadila 3. miesto v Košiciach.  V oblasti populárny spev žiaci pani 

učiteliek Mgr. Lucie Ondrovej a Lívie Vansačovej, DiS.art sa ocitli v celoslovenskej 

speváckej súťaži v interpretácii populárnych piesní „Bojnická perla“, v zlatom pásme  jeden 

žiak a dvaja v striebornom pásme a jedna v bronzovom. Najväčším prekvapením bolo 

získanie cena poroty za umelecký prejav a zlaté pásmo v  speváckej súťaži Fullstar 2017, 

ktorú po tretí krát organizoval známy skladateľ a pianista Jozef Holý v Ružomberku. Tento 

titul získala žiačka Alexandra Šutyová z triedy pani učiteľky Lívie Vansačovej, ale potešili 

nás aj 2 zlaté pásma a 3 strieborné pásma z tejto súťaže. 

Pedagógovia klavírneho oddelenia sa zúčastnili niekoľkých klavírnych prehliadok ako aj 

v štvorručnej hre na klavíri. Sólistka Ema Čekeľová debutovala v Banskej Štiavnici na 

klavírnej súťaži „Banskoštiavnické kladivká 2017“ a priniesla do Smižian diplom so zlatým 

pásmom. V súťaži v štvorručnej hre na klavíri v Žiline získali žiačky (Ema Čekeľová a Nina 

Maniaková)  z triedy  pani učiteľky Evy Alžbety Kukurovej zlaté pásmo. Tie isté žiačky 

skúsili šťastie aj v Košiciach,  odkiaľ priniesli strieborné pásmo aj ony aj žiačky Zuzana 

Zvarová a Daniela  Morihladková. Veľkým milým prekvapením bola žiačka Daniela 

Morihladková, ktorá sa odhodlala zúčastniť sa medzinárodnej prestížnej klavírnej súťaže 

„Schneiderovej Trnavy 2017“ kde obsadila bronzové pásmo.    

Radosť nám robili aj gitaristi na celoslovenských súťažiach v hre na gitare ako napr. 

Handlovské gitary, z ktorých mladý gitarista z triedy pána učiteľa Mariána Mikolaja získal 

zlaté pásmo (žiak Matej Gabriel Roháč). Z gitarových Bojníc  priniesli všetci traja 

pedagógovia gitarového dodelenia strieborné pásma. Milým prekvapením bola aj žiačka 

Kristína Cmorejová z triedy pána učiteľa Bc.Petra Kováčika, DiS.art, ktorá sa 

prezentovala hrou na saxofóne na celoslovenskej súťaži v Starej Ľubovni, kde obsadila 



strieborné pásmo. Posledným milým prekvapením počas školského roka bola účasť mladej 

huslistky Márie Bendíkovej na husľovej súťaži  Rudolfa Országa v Kremnici, pripravoval ju 

pán učiteľ  Bc.Šimon Hanzely. Táto žiačka získala strieborné pásmo a dostala príležitosť 

zúčastniť sa letného medzinárodného mládežníckeho orchestra vo Vysokých Tatrách 

„Husľové talenty“.   

Akordeonistke Nikole Plutovej sa podaril úspech v meste Giraltovce na celoslovenskej 

akordeónovej súťaži Giraltovce 2017,  kde získala strieborné pásmo spolu s pani učiteľkou 

Bc.Oľgou Horáčkovou. DiS.art.   

Verejné koncerty a absolventské vystúpenia a absolventská výstava výtvarných prác sú 

každoročne vyvrcholením umeleckej prípravy našich žiakov na koncertných pódiách 

v Kultúrnom dome v Smižanoch.  

Tanečný odbor sa intenzívne pripravoval na svoje súťaže už od septembra. DFS Oriešok 

v mesiaci apríl zvíťazil za spišsko novoveský okres v súťaži „Na tej luke, na želenej“ 

a postúpil na krajské kolo do Košíc Buzice, odkiaľ priniesli strieborné pásmo. Choreografiu 

„Budze hviľa“ pripravila pani učiteľka Mgr. Veronika Šubová, DiS,art. Festival moderného 

tanca po prvý krát spoznala pani učiteľka Žaneta Hrubiznová so svojou žiačkou Klárou 

Paračkovou a choreografiou dievčat „Spánok“ a získali bronzové pásmo, ale ja pán učiteľ 

Mgr.Ján Olejník s tanečným súborom Rockino. Tiež obsadili bronzové pásmo. Najvyšším 

ocenením pre odbor bolo získanie troch 1. miest v celoslovenskej prehliadke tanečných 

skupín v meste Košice na súťaži „Show cup 2017“ a na medzinárodnej tanečnej súťaži FOX 

ONE CUP 2017  v Bratislave, kde získali jedno 8. miesto vo finále v tanečných pároch v  

kategórii rock and roll.  Tanečný odbor sa odprezentoval celovečerným programom, v ktorom 

sa predstavili žiaci obidvoch pedagógov tanečného odboru v kultúrnom dome počas 

absolventského týždňa v mesiaci máj. 

Dvaja pedagógovia výtvarného odboru /VO/ uskutočnili niekoľko kvalitných výstav 

výtvarných prác svojich žiakov. Aktívne spolupracovali so všetkými odbormi 

a predmetovými komisiami, aktuálna bola výzdoba školy, plagáty na verejné podujatia, 

príprava fotodokumentácie z vystúpení a podujatí školy na webovú stránku školy, aktualizácia 

a spravovanie webovej stránky školy, pri tvorbe kroniky školy a  návrhu i vyhotovení 

absolventského tabla. Najviac ich zamestnali žiaci z LDO, pri tvorbe kulís a rekvizít pre 

divadelné a tanečné predstavenie Kráska a zviera. Často sa podieľali na grafických návrhoch 

rôznych bulletinov, reklamných predmetov pre miestne organizácie. Pre obecné kultúrne 

centrum poskytovali svoje výtvarné schopnosti v oblasti  body paintingu (maľovanie na telo) 

ako aj aranžérske činnosti. Žiak Andrej Dzimko z triedy Mgr. Diany Mederiovej sa sal 

finalistom celoslovenskej súťaže „Grafický návrh obálky žiackej knihy“ 17  žiakov 

bojovalo o postup do krajských kôl výtvarných súťaží Eko výkres, ekoplagát, Slovenský 

ornament a Vesmír očami detí.  

Vystúpenia žiakov literárno-dramatického odboru boli rozdelené podľa vyspelosti žiakov 

a uskutočnili sa podľa plánu v I. a II. polroku vo viacúčelovej sále kultúrneho domu v 

Smižanoch. Vyučovanie literárno-dramatického odboru prebiehala v prípravnom, v I. a II. 

stupni základného štúdia. Tento odbor vyučujú dve pedagogičky. Základná umelecká škola  

ako jedna z mála v regióne sa usiluje o oboznámenie detí s divadelným prostredím, vrátane 

profesionálneho technického zázemia a v roku 2017 sa po prvý krát popasovalo 

s bábkohereckou tvorbou. Najvýznamnejšou akciou odboru bolo hudobno-tanečné 

predstavenie rozprávky „Kráska a zviera“ v mesiaci december 2016 a mikulášska rozprávka  

„O zázračnej rolničke“. V jarných mesiacoch odohrali v základnej škole na Komenského 

ulici v Smižanoch predstavenie „ Vodnícka rozprávka“. V rámci motivačných májových 

koncertov pre deti z materských škôl sme pripravili bábkové predstavenia „Rozprávka 

o závojovom vodopáde“, ktoré odohrali v mesiaci jún aj v rámci okresných osláv „Dňa detí“ 

na Košiarnom briežku v Slovenskom raji. Všetky predstavenia mali početné herecké 



obsadenie, kde participovali aj žiaci mladších ročníkov. V recitačnej súťaži „Hviezdoslavov 

Kubín“ získala žiačka Viktória Staňová v okresnom kole 1. miesto a v krajskom kole 3. 

miesto pod vedením pani učiteľky Antónie Bendíkovej, DiS.art. Spolu so žiakmi sa zúčastnila 

aj XXIII.PAN – Festivalu pantomímy, Liptovský Mikuláši.  

 

Iné činnosti súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom 

Žiaci hudobného odboru sa zúčastnili niekoľkých tvorivých dielní, workshopov 

a vzdelávaní mimo nášho regiónu. Medzi najvýznamnejšie patria: Tanečný workshop 

Usilovná včielka 2017, (celoslovenské sústredenie a súťaž rock and rollu, Spišská Nová Ves), 

akordeónový seminár s pedagógom Ottom Mellom z Bojníc v našej škole pre pedagógov 

z celého Slovenska, Interaktívny klavírny seminár pre žiakov a pedagógov ZUŠ Smižany 

pod vedením profesorky Mgr.Márie Draveckej,  ktorý zorganizovala pani učiteľka Mgr. 

Zuzana Hricová v Markušovcicah v letohrádku Dardanely. Gitaristi  sa zúčastnili gitarovej 

školy v rámci Prešovských dní klasickej gitary a huslisti folkloristi tábora organizovaného 

NOC Bratislava Muzičky. Deti z DFS Oriešok sa zúčastnili v obci Východná tanečného 

folklórneho tábora Krpčekovo  a Workshopu-modrotlače v národopisnom múzeu 

v Smižanoch. Jedna žiačka sa dostala do medzinárodného husľového orchestra „Husľové 

talenty“ do Vysokých Tatier, ktorý mal sústredenie a koncert počas letných prázdnin. Škola 

sa zapojila aj do dvoch  projektov väčších rozmerov CLEF a CESTUJÚCE BÁBKY, ale 

o nich sa podrobnejšie píše v bode j) na strane 41 tejto správy. 

 

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 názov projektov, do ktorých je škola zapojená: „Umenie zblízka  06“ 

Žiaci výtvarného odboru sú zapojení do vzdelávacieho programu UMENIE ZBLÍZKA, ktoré  

organizuje vzdelávacie oddelenie Galérie mesta Bratislavy (GMB) pre žiakov druhých 

stupňov základných škôl, osemročných gymnázií a základných umeleckých škôl na Slovensku 

(vo veku 10-15 rokov). Jeho cieľom je priblížiť poznanie diel moderného a súčasného 

umenia, odzrkadľujúceho svet, v ktorom žijeme mladým ľuďom a podporiť vnímanie 

estetických hodnôt v súčasnom obrazmi presýtenom svete. 

Projekt nadväzuje na úspešne zrealizovaný prvý ročník programu UMENIE ZBLÍZKA 

(2006), do ktorého sa aktívne zapojili pedagógovia a žiaci z vyše 330 škôl na celom 

Slovensku. K programu galéria vydala publikáciu UMENIE ZBLÍZKA a zriadila špeciálnu 

internetovú stránku  

 

Cieľom programu je 
· sprostredkovanie poznania moderného a súčasného slovenského umenia mladým ľuďom  

· zoznámenie a spriatelenie sa s dielom a jeho autorom 

· ukázanie možnosti prepojenia umenia s aktuálnym svetom okolo nás  

· rozvíjanie tvorivého myslenia a zručností mladých ľudí  

· priblíženie umenia ako dôležitej a atraktívnej oblasti ľudskej činnosti 

 

 názov projektov, do ktorých je škola zapojená: „CESTUJÚCE BÁBKY“ 
Žiaci literárno dramatického odboru boli zapojení do vzdelávacieho programu CESTUJÚCE 

BÁBKY.  Organizátormi projektu, ktorí bol určený pre žiakov základných umeleckých škôl 

na Slovensku (vo veku 10-15 rokov) boli títo partneri: Košický samosprávny kraj, Bábkové 

divadlo v Košiciach, Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj, Spišská knižnica. 

Na ukrajinskej strane Zakarpatské akademické oblastné bábkové divadlo BAVKA a 

 Asociácia študentov - ekonómov Zakarpatska ASEZ. 



V projekte „Cestujúce bábky“, ktorý bol prioritne zameraný na deti, bude spracovaných 

a odvysielaných do konca kalendárneho roka 2017 (na Vianoce) desať televíznych bábkových 

inscenácií - päť na slovenské a päť na ukrajinské motívy. Budú vyrobené na základe reálnych 

historických udalostí, osobností alebo miest, ktoré spájajú oba prihraničné regióny. Spolu 

s inscenáciami budú odvysielané aj pútavé televízne dokumenty prezentujúce turistické 

atraktivity a ponuku v každej z cieľových lokalít.  Projekt bol financovaný z  nórskeho 

finančného mechanizmu. Na projekte sa začalo pracovať v októbri 2015, jeho realizácia trvala 

do apríla 2017. Slovenská časť spracovala povesti zo Spišského hradu, z rožňavskej radnice, 

z medzevského hámra, košickej Urbanovej veže, ako aj príbeh o vinianskej hradnej zrúcanine. 

Povesti z druhej strany hraníc sú nemenej zaujímavé: o čarovných husliach, o chráme, ktorý 

bol postavený bez jediného klinca, o troch sestrách na serednianskom zámku, o lampárovi 

z Užhorodu, či príbeh o tom, ako vznikli Karpaty.  

Ďalšou aktivitou projektu bola tvorba žiackej  divadelnej inscenácie, v ktorej sa mohli 

prelínať uvedené príbehy. Pani učiteľka Antónia Bendíková, DiS.art vedúca LDO v ZUŠ 

Smižany, vymyslela vlastný príbeh o prírodnom úkaze o vodopáde zo Slovenského raja 

a ktorý pomenovala po svojom „Rozprávka o závojovom vodopáde“, ktorý pomocou bábok 

predviedli a zahrali pred režisérom a hercami štátneho bábkového divadla z Košíc 

a riaditeľom Spišskej knižnice, a pred žiakmi LDO v koncertnej sále našej školy, žiaci 4 

ročníka LDO. Do projektu boli zapojení aj žiaci výtvarného odboru, ktorí vlastnoručne 

zhotovili kulisy a model 3D model Markušovského zámku. Počas predstavenia maľovali žiaci 

najnižších ročníkov VO. Na ďalší deň mali všetci 42 žiaci zapojení do projektu( LDO aj VO) 

možnosť navštíviť divadelné  bábkové predstavenie v Košiciach a zároveň ich herci a riaditeľ 

divadla previedol po javisku a ďalších priestoroch štátneho bábkového divadla. 

Cieľom programu bolo 
· sprostredkovanie poznania moderného a súčasného slovenského a ukrajinského 

dramatického umenia deťom a mládeži 

· zoznámenie a spriatelenie sa s dielami a autormi bábkových inscenácií 5 slovenských a 5 

ukrajinských 

· ukázanie možnosti prepojenia bábkového umenia s televíznou inscenáciou na Slovensku   

· rozvíjanie tvorivého myslenia a zručností detí v ZUŠ v oblasti bábkového herectva, práca 

s maňuškou - bábkou  

· priblíženie bábkového umenia ako dôležitej a atraktívnej oblasti v rámci literárno - 

dramatického odboru ZUŠ 

· návšteva štátneho bábkového divadla v Košiciach  

 

 názov projektov, do ktorých je škola zapojená: „KLEF“  
Projekt spoločnosti JV Muzika a Yamaha - Podpora umeleckého vzdelávania. 

Vo februári (8-9.2.2017) sa nám podaril jeden výborný projekt s husľovým virtuózom pánom 

Petrom Michalicom. Z projektu bol vyrobený aj videozáznam a televízny  dokument, ktorý 

vyrobila spoločnosť VB home studio. Tohto projektu sa zúčastnili dvaja žiaci: Mária 

Bendíková  z triedy pána učiteľa Bc.Šimona Hanzelyho, ktorá následne po realizácii projektu 

sa zúčastnila aj celoslovenskej husľovej súťaže v Kremnici, kde  získala po prvý krát vo 

svojom živote  u pána Petra Michalicu krásne strieborné pásmo. Vďaka tomu projektu sa 

počas letných prázdnin zúčastnila aj medzinárodného husľového tábora vo Vysokých Tatrách.  

Žiak z triedy pani učiteľky Martiny Cínovej, DiS,art. Ladislav Vartovník, ktorý sa tiež 

zúčastnil workshopu a koncertu - projektu Clef, bol následne úspešne prijatý na 

Konzervatórium na Timonovej ulici v Košicach. 

Cieľom bolo podporiť: 

 aktivity, ktoré prispejú k zlepšeniu vyučovania a budú súčasťou riadneho vyučovania 

predmetu, 



 jednu udalosť alebo sériu udalostí v škole na obohatenie vyučovacieho procesu, 

 podpora komorných hier na zlepšenie vyučovacieho procesu, 

 materiálno-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť deťom a mládeži v ich rozvoji. 

 

Poslaním zapojenia sa ZUŠ do projektu  bolo: 
1. Získať interpretačné skúsenosti v hre na husliach pre žiakov ZUŠ a podporu a rozvoj 

pozitívneho  vzťahu detí k interpretácii a počúvaniu  klasickej hudby  

2. Prezentovať výsledky práce žiakov a pedagógov na verejnosti  v koncertnej sále Reduty 

v Spišskej Novej Vsi (Umožniť žiakom prezentovať výsledky umeleckého vzdelávania cez 

zážitkové umenie) 

3. Podporiť existenciu a činnosť  sólistov žiakov v základných umeleckých školách 

interpretujúcich hru na husliach 

4. Dopriať talentovaným deťom v ZUŠ radosť z úspechu 

5. Spoznať hudobnú osobnosť, pedagóga VŠMU Petra Michalicu, ktorý sa venuje 

interpretácii sólovej  a  husľovej tvorby a komornej literatúry na Slovensku.      

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti v škole 
 

V školskom roku 2016-2017 nebola vykonaná inšpekčná činnosť 

 

l) Údaje  o priestorových a materiálno-technických  podmienkach 

školy  

Miesta poskytovania vzdelania 

 Adresa  Odbory Počty žiakov   

Hlavná budova 

ZUŠ 

Námestie M. Pajdušáka 2, 

Smižany, 053 11 

Hudobný, tanečný, 

výtvarný, literárno-

dramatický 

337 

Elokované 

pracoviská 

Základná škola sv. Cyrila 

a Metoda, Markušovská 8, 

Spišská Nová Ves, 052 01 

 

Hudobný, výtvarný 61 

Základná škola s 

materskou školou, 

Levočská 53, Harichovce, 

053 01 

 

Hudobný, výtvarný  40 

Obecné kultúrne centrum, 

Tatranská 80, 053 11 

Smižany 

 

 

Hudobný 71 

Obecný úrad, Námestie M. 

Pajdušáka 1341/50, 

Smižany 

 

Literárno-dramatický, 

Hudobný 

53 

 

Počet učební a miestností na prevádzku 



Budova Odbor Počet učební a miestností 

Hlavná budova ZUŠ hudobný odbor 1 koncertná sála - aula 

4 učebne pre individuálnu 

nástrojovú hru  

1 učebňa hudobnej náuky. 

 

výtvarný odbor 1 učebňa 

tanečný odbor 1 tanečná sála so šatňou 

zborovňa pre pedagogických 

zamestnancov 

1 miestnosť 

administratívny úsek 1 miestnosť 

hospodársko - správny úsek 1 miestnosť – kabinet 

1 miestnosť – kotolňa 

miestnosť pre upratovačku  

Základná škola sv. Cyrila 

a Metoda v Spišskej Novej 

Vsi 

hudobný, výtvarný, tanečný 5 učební 

Základná škola s 

materskou školou v 

Harichovciach 

hudobný, výtvarný, tanečný 3 učebne 

Obecné kultúrne centrum 

v Smižanoch 

hudobný 5 učební 

Obecný úrad v Smižanoch literárno-dramatický 

hudobný 

1 učebňa 

Spolu učební 22 učební na výchovno –

vzdelávací proces 

 

Počas školského roka sme zabezpečili triedy základnými didaktickými a učebnými 

pomôckami nevyhnutnými na zabezpečenie výchovno - vzdelávacieho procesu. 

Každá učebňa pre individuálne  vyučovanie je vybavená potrebnými hudobnými nástrojmi, 

CD prehrávačmi, stojanmi a inými potrebnými didaktickými pomôckami a IK technikou. 

Bolo zakúpených 5 notebookov pre výtvarný odbor a 1 pre hudobný odbor. Učebňa 

výtvarného odboru a učebňa hudobnej náuky boli vymaľované z dôvodu inštalácie 

interaktívnych tabúľ. Chýbajú skladové priestory pre výtvarný odbor vybavené skriňami na 

materiál, regálmi a zásuvkami na archiváciu prác žiakov. Vo vestibule a žiackych sociálnych 

zariadeniach boli vymenené protipožiarne okná a vymenené žiarovky za LED žiarivky. 

Všetky pomôcky boli zakúpené v súlade s platnou legislatívou a odporúčanou smernicou o 

materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.   

 

m) Údaje o hmotnom finančnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej 

činnosti školy: 
 

Finančné prostriedky boli účelovo určené na financovanie bežných výdavkov, vrátane na 

mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania, poistné  a príspevok zamestnávateľa do 

poisťovní. Vlastné príjmy školy neboli zahrnuté do celkového rozpočtu školy. 

Výchovno – vzdelávacia činnosť bola zabezpečená z rozpočtu školy: 



1. Dotácie z výnosu dane z príjmov  fyzických osôb  
           

                  Základná umelecká škola mala v školskom roku 2016/17 562 žiakov so stavom k 15. 9. 2016 

(štatistický výkaz 24-01) v štyroch umelecko-vzdelávacích odboroch.  

Finančné prostriedky sa poskytujú obci z rozpočtu Slovenskej republiky podľa Nariadenia 

vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení 

neskorších predpisov. Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva z dňa 24.08.2017 a po 

jednotlivých úpravách počas roka nám bol pridelený upravený, záväzný limit finančných 

prostriedkov nasledovne:  

  

Dar od Dezidera Štraucha z roku 2016                                                      17 600 EUR 
(Výmena protipožiarnych okien  4 950, 00Eur a hudobné nástroj e didaktická technika, interaktívne tabule 12 563,00 Eur) 

Mzdy                                                                                                    326 430,00 EUR    

Tovary a služby                                                                                      33 630,00 EUR 

Spolu  s príjmami                                                                              360 060,00 EUR       

 

VZN o čiastočnej úhrade nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ určuje 10 Eur 

v individuálnej forme štúdia a 8 Eur v skupinovej forme vyučovania na jedného žiaka 

jedného odboru.  

  

2. Údaje o mesačných príspevkoch na čiastočnú úhradu  výdavkov na štúdiom 

v základnej umeleckej škole spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo 

nej osoby, ktorá má voči žiakovi inú vyživovaciu povinnosť: 

 

Školné:  35 079 Eur 

 

3. Údaje o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich 

použitia v členení podľa použitia: 

Škola nemá prijaté žiadne finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy a zatiaľ nie je 

prijímateľom vzdelávacích poukazov od žiakov, nakoľko neorganizuje žiadne voľno-časové 

krúžky a súčasná organizácia štúdia štyroch odborov (HO,VO, TO, LDO) je na hranici 

priestorových možností vzhľadom ku kapacite budovy školy a počtu žiakov.   

Vzdelávacie poukazy ZUŠ nevyužíva, pretože slúžia na  krúžkovú činnosť. Pedagógom ZUŠ 

presahujú úväzky – nadčasy cca. 3-8 hodiny, preto nedisponujeme pedagógom, ktorý by 

viedol krúžkovú činnosť a ďalšie prijímanie zamestnancov si nemôžeme dovoliť z finančných 

dôvodov.  

 

4. Údaje o finančných prostriedkoch získaných od rodičov, zákonných zástupcov, 

právnických alebo fyzických osôb, ich použitie v členení podľa finančných aktivít: 
Rodičovský príspevok sa platí vo výške 18.- € ročne na rodinu (schválené celoškolským RZ v 

októbri príslušného roka). Rodičovský príspevok sú poverení vyzbierať triedni učitelia, ktorí 

sumárne odovzdajú za svojich žiakov vyzbierané finančné prostriedky spolu s kópiou 

príjmových dokladov hospodárke rodičovského združenia. RZ podľa plánovaného rozpočtu 

pre všetky odbory z uvedených finančných prostriedkov hradia občerstvenia pre žiakov, ktorí 

reprezentujú školu na predstaveniach, koncertoch a súťažiach, cestovné, účastnícke poplatky a 

náklady spojené so súťažami, náklady spojené so zabezpečovaním materiálu pre výrobu 

kostýmov a rekvizít, náklady na  absolventské skúšky, absolventské predstavenia, vernisáž a 

záverečný absolventský koncert, prispievajú na kancelársky papier na kopírovanie nôt pre 

žiakov, servis didaktickej a výpočtovej techniky, výmenu tonerov, ladenie hudobných 

nástrojov a atď.  

 



Príjmy od zákonných zástupcov:  ZRPŠ                                                         7 031,00 Eur 

 

Vyzbierané ZRPŠ za školský rok 2016/2017:   392 žiakov 

 385 žiakov * 18 € = 6 930,00 € 

1 žiak * 25,00 € = 25,00 € 

2 žiaci * 20,00 €  = 40,00 € 

4 žiaci * 9,00 €  = 36,00 € 

Spolu za 392 žiakov 7 031 Eur 

 

Výdavky:  7 026,54 € 

1. Výtvarný odbor – materiálové zabezpečenie, dekoračné materiály  

2. Tanečný odbor – materiálové zabezpečenie, zabezpečenie kostýmového vybavenia pre rock     

and rool, doprava na sústredenia a workshopy  

3. Materiálne zabezpečenie kultúrnych  podujatí organizovaných školou, obcou, OKC  

a spoločným školským úradom Smižany 

4. Zabezpečenie občerstvenia pri programoch a súťažiach organizovaných školou 

5. Reprezentačné (seminár akordeonistov  a klaviristov, kvety pre učiteľov ku Dňu učiteľov,  

 kvety a občerstvenie na súťaže pre porotcov a hostí) 

6. Administratíva (kancelársky papier, tonery, euroobaly, obálky, oprava kopírovacieho stroja,       

  vysávača) 

7. Notový materiál  

8. Ladenie hudobných nástrojov (8 klavír, cimbal) 

9. Darčekové predmety pre absolventov ZUŠ  

10. Pedagogická literatúra a hudobné nosiče pre žiakov hudobnej náuky 

11. Príslušenstvo k hudobným nástrojom (struny na husle, sláčik a gitary, kontrabas, kolofónia,  

 elektronické rozvodky, káble zásuvky)  

12. Ceny a darčekové predmety pre žiakov zúčastnených súťažiach organizovaných školou 

13. Účasť žiakov, pedagógov na súťažiach a seminároch 

14. Materiálne zabezpečovanie prevádzky v elokovaných pracoviskách 

15. Výtvarná scéna a dekoračné kulisy k programom a divadelným predstaveniam Kráska a  

 zviera 

16. Čistiace a hygienické potreby, estetizácia interiéru školy a elokovaných pracovísk 

17. Súťaže žiakov - cestovné + účastnícky poplatok 

18. Nákup a doplnenie lekárničiek 

19. Výroba kľúčov 

20. Rámovanie obrazov (diplomy) 

21. Pravidelná údržba rohoží pri vchodových dverách 

 

Dary od fyzických a právnických osôb:        
 

Finančný dar pre DSpSk Šafolka doc.RNDr. Martin Pipíška PhD.                               250 Eur 

Finančný dar pre DSpSk Šafolka za Zem spieva od Poštovej banky                          1 000 Eur 

Finančný dar  na materiálne zabezpečenie súťaže Smižianska gitara                              50 Eur  

Finančný dar  na ceny do súťaže  Karaoke od spoločnosti JV muzika Sp.Nová Ves      30 Eur 

Materiálne zabezpečenie cien do súťaže  Karaoke od spoločnosti RADA Smižany      400 Eur 

Materiálne zabezpečenie cien do súťaže Karaoke od  spoločnosti Mondo s.r.o. SNV   100 Eur  

Materiálne zabezpečenie cien do súťaže Karaoke od Tesco Spišská Nová Ves             150 Eur 

Spolu:                                                                                                                           1 980 Eur 

 



5. Údaje o finančných prostriedkoch získaných podľa osobitných predpisov:  0 

 

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy 

na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia  
 

Koncepčný zámer rozvoja školy vypracovaný na roky 2015-2020 sa darí priebežne plniť 

podľa plánu. V školskom roku 2016/2017 si škola vytýčila nasledovné ciele: 

      

 Vytvárať podmienky pre podporu študujúcich zamestnancov, zvyšujúcich si 

kvalifikáciu a motivovať zamestnancov k celoživotnému vzdelávaniu a doplneniu 

znalostí a zručností v oblasti nových trendov  umeleckej pedagogiky,   digitálnych 

technológií, komunikácie a interpersonálnych vzťahov, školskej legislatívy a 

projektového manažmentu. 

Stav: splnené a trvá 

 Efektívne využívať možnosti poskytované učebnými plánmi na zatraktívnenie 

a zapojenie žiakov do kolektívnych hudobných a tanečných aktivít. 

Stav: splnené  

 Prehodnotiť náplne práce a kompetencie vedúcich PK s cieľom pomôcť pri kontrolnej 

činnosti vo svojej oblasti a pri propagácii aktivít a výsledkov školy.  

Stav: splnené     

 Organizačne a finančne zabezpečiť úspešné realizácie školských súťaží 

      Stav: splnené 

 Organizovať podujatia pre rodičov zamerané na prezentáciu dosiahnutých výchovno-

vzdelávacích výsledkov a realizovať spoločné kooperatívne projekty, tvorivé dielne, 

zájazdy na kultúrne podujatia, koncerty, rodičovský večierok a pod. zamerané na  

posilnenie väzby školy s rodinou. 

Stav: splnené a trvá 

               

Vytýčené úlohy:    

 

V oblasti rozvoja umeleckého vzdelávania a výchovy: 

 Venovať mimoriadnu pozornosť nadaným žiakom a pripraviť ich na prijímacie skúšky 

       na školy vyššieho typu; 

 Pripravovať žiakov na verejné vystúpenia a súťaže; 

 Rozvíjať súborovú prácu, komornú hru a projekty medziodborovej spolupráce; 

 Podporovať rozvoj širokého spektra štýlov a žánrov v súlade so súčasnými trendmi; 

 

V oblasti propagácie slovenskej kultúry doma i v zahraničí: 

 Zaraďovať do plánov práce štúdium slovenskej hudby a literatúry; 

 Podieľať sa na príprave a organizovaní podujatí propagujúcich slovenskú kultúru; 

 

V oblasti vedenia žiakov k návštevám kultúrnych podujatí: 

 Zabezpečiť účasť žiakov na verejných podujatiach školy a obce; 

 Organizovať návštevy žiakov na koncertoch, výstavách a predstaveniach; 

 Zapájať žiakov do organizovania kultúrnych podujatí; 

 

V oblasti skvalitňovania personálnych podmienok: 

 Podporovať odborný rast pedagogických zamestnancov; 



 Podporovať odborný rast nepedagogických zamestnancov; 

 Formovať a stabilizovať pedagogický kolektív školy 

 

V oblasti zlepšovania materiálnych podmienok školy: 

 Modernizovať výchovno-vzdelávací proces v oblasti materiálneho a technického 

vybavenia; 

 

    V školskom roku 2016/2017 sme postupovali podľa plánu činnosti školy, na ktorom 

pracovali na začiatku školského roka všetci vedúci predmetových komisií a vedúci odborov.  

V jeseni sme úspešne uskutočnili 12. ročník regionálnej speváckej prehliadky Ukáž čo vieš – 

Karaoke, kde predsedníčkou odbornej poroty bol slovenská speváčka Janais. Májová školská 

súťaž žiakov hudobného odboru v hre na gitare „Smižianska gitara“ mala 11. rok svojho 

založenia. Do odbornej poroty zasadol okrem našich pedagógov Valér Futej, absolvent 

konzervatória v Košiciach na Timonovej ulici, momentálne poslucháč Janáčkovej akadémie 

múzických umení v Brne. Treťou školskou súťažou bola súťaž výtvarného odboru „Umelecká 

a počítačom manipulovaná fotografia“  nová súťaž v animácii Videomacher. Všetky tri 

súťaže splnili očakávania a výsledky a boli finančne  miestnymi živnostníkmi a sponzormi 

z regiónu. LDO spolu s hudobným, tanečným a výtvarným odborom naštudovalo predstavenie 

„Kráska a zviera“ a rozprávku „Povesť o závojovom vodopáde“, ktorá bola súčasťou 

projektu Cestujúce bábky. Kultúrnym programom sme obohatili podujatia: Obecné oslavy 

Dňa učiteľov, oceňovania žiakov predmetových olympiád a súťaží v školskom roku 

2016/2017 v rámci spoločného školského úradu v Smižanoch, 11. ročník Beh ulicami 

Smižian, oceňovanie súťaže o najkrajšiu zeleň v obci. Na oceňovaní najúspešnejších žiakov 

za rok 2016 dňa 22.6.2017 v kultúrnom dome v Smižanoch bolo ocenených 10 žiakov za HO 

a 4 tanečné tímy.  1 žiačka za LDO a 1 žiak za VO a  9 pedagógov. V rámci osláv dňa 

učiteľov získali ocenenie od starostu obce Smižany Ing. Michala Kotradyho pani učiteľka 

Mgr. Ján Olejník, Lívia Vansačová DiS.art., Marián Mikolaj, DiS.art. V rámci 

spoločného školského úradu bola ocenená pani učiteľka Bc.Oľga Horáčková, DiS.art. 

Kultúrne vstupy (predstavenie žiakov LDO)  na podujatiach spojených s oceňovaním žiakov 

ako aj pedagógov mali veľké ohlasy u širokej verejnosti a vysokú umeleckú úroveň. Za veľký 

úspech považujeme realizáciu koncertu k 110. výročiu narodenia Štefana Hozu, (bol 

slovenský operný spevák (tenor), libretista, hudobný publicista a historik, pedagóg a herec) rodáka zo 

Smižian v mesiaci december v miestnom kultúrnom dome. Obrovskou poctou pre spevácke 

oddelenie bol záverečný absolventský koncert pani učiteľky Mgr. Lucie Ondrovej, ktorý 

sa konal 22.5.2017 a na ktorom vystúpili aj žiaci jej triedy. Tohto koncertu sa zúčastnila aj 

pani profesorka Mgr. art. Eva PLESNÍKOVÁ, PhD.  katedry hudobnej výchovy  

pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá vysoko kladne hodnotila 

spevácke výkony žiakov aj pani učiteľky a umeleckú úroveň a obsahovú náplň  koncertu, 

ktorý sa konal tiež v kultúrnom dome v Smižanoch. Tretím verejným koncertom ktorý 

zorganizovala ZUŠ bol Flautový recitál – koncert flautového oddelenia triedy pani učiteľky 

Mgr.Zuzany Barlogovej, DiS.art 28.6.2017 v Kaštieli v Smižanoch. V oblasti skvalitnenia 

materiálno-technického zabezpečenia školy bohužiaľ vychádzame len z možností pridelenia 

a získania finančných prostriedkov avšak podarili sa vymeniť protipožiarne okná vo vestibule 

a v sociálnych zariadeniach žiakov. Boli zakúpené dve interaktívne tabule pre hudobnú náuku  

a výtvarný odbor. 

Od roku 2015 funguje pri škole  občianske združenie „Art School Smižany“, ktorého cieľom 

je podpora ďalšieho umeleckého a kultúrneho rozvoja žiakov Základnej umeleckej školy v 

oblastiach, ktorým sa venuje škola.  Po prvý krát sa v roku 2017 uchádzalo aj o 2% dane 

z príjmov fyzických osôb.  

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Opera
https://sk.wikipedia.org/wiki/Spev%C3%A1k
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tenor
https://sk.wikipedia.org/wiki/Libretista
https://sk.wikipedia.org/wiki/Historik
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pedag%C3%B3g
https://sk.wikipedia.org/wiki/Herec


o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v 

ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania 

zlepšiť vrátane návrhov opatrení : 
    

OBLASŤ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

Dobré výsledky: 

 kvalita profilu absolventa, 

 úspešnosť žiakov v talentových skúškach na školy s umeleckým zameraním, 

 kvalita prípravy a úspešnosť žiakov na umeleckých súťažiach, 

 kvalita a kvantita verejnej prezentácie výsledkov vo všetkých umeleckých 

odboroch školy, 

 dobrá medziodborová a medzipredmetová spolupráca pri realizovaní tvorivých 

projektov školy, 

 organizácia tvorivých dielní,  sústredení a motivačných podujatí pre žiakov, 

 organizovanie 3-4 vlastných súťaží  

 zabezpečovanie odbornej pedagogickej praxe študentom konzervatórií z Košíc 

a pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity.  

Nedostatky: 

 málo efektívne využívanie digitálnych technológií vo vyučovaní vzhľadom k 

potrebám, 

 odborné kompetencie pedagógov pri práci so žiakmi zo sociálne 

znevýhodneného prostredia a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami. 

  

OBLASŤ RIADENIA 

Dobré výsledky: 

 komunikácia vedenia školy so zamestnancami - osobný kontakt  a otvorený 

priestor pre diskusiu a výmenu názorov, 

 rozdelenie kompetencií riadiacich a administratívnych pracovníkov, 

 efektívna činnosť poradných orgánov riaditeľa, 

 efektívna a nápomocná  činnosť samosprávnych orgánov školy. 

Nedostatky: 

 roztrieštenosť školy na elokované pracoviská – sťažená komunikácia, 

 zaťaženosť vedenia školy administratívou a vyučovaním nad rámec povinného 

úväzku, oslabenie kontrolnej a hospitačnej činnosti. 

 

 

OBLASŤ PRIESTOROVÉHO A MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO ZABEZPEČENIA 

VÝCHOVNO- VZDELÁVACIEHO PROCESU 

Dobré výsledky:  

 efektívne a hospodárne čerpanie rozpočtu,    

 starostlivosť o efektívne využívanie priestorov, ich úpravu a materiálne 

vybavenie a modernizáciu, o vybavenie hudobnými nástrojmi, učebnými 

pomôckami, a spotrebným materiálom v rámci možností rozpočtu, 



 aktívna pomoc a ústretovosť RZ pri dofinancovaní  aktivít a zabezpečovaní 

potrieb školy, 

Nedostatky: 

 nedostatočné možnosti získavania mimorozpočtových zdrojov na 

modernizáciu vzdelávania. 

 

OBLASŤ  PERSONÁLNEHO ZABEZPEČENIA VÝCHOVNO – VZDELÁVACIEHO 

PROCESU A STAROSTLIVOSTI O ZAMESTNANCOV 

Dobré výsledky: 

 kontinuálne vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov štúdiom 

zameraným na potreby zamestnávateľa, 

 kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov vo výtvarnom, tanečnom 

a literárno – dramatickom odbore, 

 pozitívna a podporná sociálna politika zamestnávateľa. 

Nedostatky 

 nedostatok kvalifikovaných pedagogických zamestnancov v hudobnom odbore 

– klávesové, gitarové oddelenie 

 

 OBLASŤ SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČMI A VEREJNOSŤOU  

Dobré výsledky: 

 aktívna spolupráca školy so zriaďovateľom a participácia na kultúrnom živote 

obce (kultúrne vystúpenia, organizačná pomoc a pod.), 

 prepojenie školy s rodinou, organizácia spoločných aktivít a podujatí pre 

rodičov a deti, organizácia projektov 

 aktívna spolupráca školy s rôznymi inštitúciami v regióne pri zabezpečovaní 

organizácii rôznych programov, kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských 

aktivít, 

 spolupráca s osobnosťami kultúrneho a umeleckého života,  

 

Nedostatky: 

 menej aktívna spolupráca s rodičmi s elokovaných pracovísk. 

 

    OPATRENIA                

 Motivovať a posilňovať záujem žiakov o komornú hru, komorný spev a aktívnu 

činnosť v súboroch a skupinách a pripravovať žiakov na umelecké súťaže. 

Termín: jún 2016                                                           Zodp.: pedagógovia hud. 

odboru 

 Zvýšiť aplikáciu netradičných metód a foriem a začlenenie IKT vo vyučovaní.  

Termín: stály                                                                             Zodp.: všetci 

vyučujúci 

 Zabezpečiť plnú kvalifikovanosť pedagogického kolektívu v súlade so zákonom 

o pedagogických zamestnancoch a podporovať zamestnancov nadobúdajúcich a 

zvyšujúcich si odbornú a pedagogickú kvalifikáciu v súlade s potrebami 

zamestnávateľa. 

Termín:  stály                                                                                Zodp.: riad. školy 



 Sledovať výzvy na predkladanie projektov k získaniu mimorozpočtových zdrojov. 

Termín: stály                                                                                     Zodp.: riad. školy 

 Celoročne spolupracovať so zriaďovateľom a rôznymi inštitúciami pri 

zabezpečovaní kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských programov a aktivít. 

Termín: stály                                                               Zodp.: všetci ped. zamestnanci 

Všetky opatrenia boli splnené. 

 

SPOLUPRÁCA VEDENIA ŠKOLY S RADOU ŠKOLY, PREDMETOVÝMI 

KOMISIAMI, PEDAGOGICKÝM ZBOROM A RODIČMI. 

Z legislatívneho hľadiska sa stáva veľmi dôležitá spolupráca vedenia školy s radou školy, 

(ďalej RŠ) ktorá sa vyjadruje ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k výsledku 

hospodárenia školy, k plánu práce, atď. V školskom roku 2016/2017 bola veľmi efektívna a 

motivačná. Škola postupne získava spätnú väzbu pre ďalší rozvoj a smerovanie v rámci 

regiónu v ktorom pôsobí. Spolu s RŠ, združením rodičov sa sústavne hľadajú a vytvárajú také 

podmienky, aby škola mohla predať výsledky svojej práce prostredníctvom výchovných 

koncertov, vystúpení, akcií, ktoré môžu priniesť škole finančný zisk. Dominantnou 

skutočnosťou vo vzťahu k legislatíve, zriaďovateľovi, rodičom, žiakom a zamestnancom je 

ustanovenie o zodpovednosti riaditeľa za pedagogickú a odbornú úroveň školy, výsledky 

práce a hospodárenie školy. Pre naplnenie týchto kritérií je nevyhnutné pokračovať vo 

vzdelávaní pedagogických zamestnancov /formou doplnkového štúdia, samo štúdiom, 

návštevou profesionálnych umeleckých či hudobných alebo divadelných telies, výstav, 

naberaním skúseností na súťažiach, hľadaním zdrojov odborného rastu na festivaloch, 

prehliadkach, seminároch a následné prenášanie informácií do jednotlivých predmetových 

komisií/. Dôležité miesto v tomto systéme zohrávajú predmetové komisie (ďalej PK) v 

jednotlivých umeleckých odboroch ZUŠ, ktoré majú tiež istú mieru zodpovednosti za 

výchovnovzdelávacie výsledky školy, prípadne jej zapojenie do spoločenského a kultúrneho 

života obce Smižany. V spolupráci s členmi jednotlivých oddelení sa stále skvalitňuje činnosť 

niektorých PK, lebo svojou kvalitnou prácou zodpovedajú za odborný rast žiakov, rozvoj ich 

talentu, zapojenie do školskej i mimoškolskej práce, osobnostný rast, ktorú ako odborníci na 

príslušný predmet povedú prostredníctvom kvalitne vypracovaných plánov práce PK. 

Dôležitou oblasťou, ktorú mienime ďalej rozvíjať, je spolupráca vedenia školy a 

pedagogického zboru s rodičmi. Úspech riadenia školy vidíme teda aj v pozitívnej a 

bezproblémovej spolupráci reťazca - žiak, rodič, pedagóg, vedenie školy, oddelenie  školstva, 

obec Smižany a opačne. Závažnosť tejto skutočnosti znásobuje fakt, že kvalitne odvedená 

práca v podobe neustáleho napredovania umeleckých schopností žiaka, okrem iného vhodne 

prezentovaného na verejnosti, triednych koncertoch,  súťažiach atď., je rozhodujúcim 

motívom pre ďalších záujemcov o štúdium na tejto škole v jednom z umeleckých odborov, 

ktoré im ZUŠ poskytne. Interné a verejné koncerty, vianočné, absolventské a výchovné sú 

tvorené v spojení všetkých odborov. Učíme deti tvoriť a zároveň prijímať umenie. Len 

záujem žiakov o štúdium na našej škole, „spokojní“ žiaci a rodičia sú zárukou dostatku 

finančných prostriedkov a opodstatnenosti existencie a rozvíjania školy. 

 

SWOT analýza ZUŠ Smižany 

 

Silné stránky Slabé stránky 

• Plne organizovaná ZUŠ so štyrmi odbormi 

HO, VO, LDO, TO  

• Vytváranie podmienok pre súbory – DFS 

• Nepostačujúce  priestorové podmienky 

školy  

• Nedostatok  a skladových priestorov pre 



Oriešok, Ss Šafolka, komorný spevácky 

zbor Sueno, akordeónový súbor Snežienky, 

tanečná kapela Art school band, 

rocckenrollový súbor Rockino, divadelný 

súbor Len tak a komorná hra atď. 

• Každoročná modernizácia a materiálno-

technické zabezpečenie školy (HO, TO, VO, 

LDO, TO)  

• Organizátor regionálnej súťaže Karaoke 

Ukáž čo vieš   

• Organizátor školských súťaží Smižianska 

gitara, Ukáž čo vieš,  Umelecká a PC 

manipulovaná fotografia  

•   Vznik nových oddelení hudobného 

odboru (chrámová a cirkevná hudba, organ,  

elektrická gitara)  

•  2 elokované pracoviská mimo obce  

• Vhodný potenciál pre vytváranie nových 

pracovných miest 

• Ochota učiteľov k ďalšiemu vzdelávaniu, 

kontinuálne vzdelávanie  

• Zavádzanie nových foriem práce, inovácia 

alternatívne spôsoby vo výchovno-

vzdelávacom procese  

• Spolupráca škôl ZŠ, gymnáziá, MŠ so 

ZUŠ • Ponuka štúdia pre dospelých so 

zameraním prípravy na SŠ a VŠ (počet 

prijatých žiakov SŠ a VŠ – viď UP)  

• Pravidelná mediálna prezentácia a 

propagácia v okresných a miestnych 

novinách, rozhlase OcÚ, nová webová 

stránka školy, web obce Smižany, TV 

Reduta, youtube, facebook  

• Prezentácia a propagácia školy na 

verejnosti v kultúrnom živote obce, okresu, 

SR,  

• Dobrá spolupráca s kultúrno –

spoločenskými organizáciami v regióne   

• Úspešnosť žiakov na regionálnych, 

celoslovenských súťažiach, festivaloch  

a prehliadkach  

• Uplatnenie a účinkovanie žiakov ZUŠ v 

ochotníckych divadelných, folklórnych, 

tanečných súboroch v obci a v regióne   

• Úspešnosť prijatia žiakov II. stupeň na VŠ 

umeleckého a pedagogického zamerania  

• Úspešnosť integrovaných projektov 

ZUŠ  

• Financovanie ZUŠ cez originálne 

kompetencie, škola má nedostatok financií 

na ďalší rozvoj 

• Nedostatočné ohodnotenie práce nad 

rámec bežných pedagogických povinností 

• Odchod dobrých mladých pedagógov pre 

mzdové a sociálne nedostatky systému 

• Nepripravenosť niektorých učiteľov 

pracovať s modernými technológiami (Slabá 

počítačová gramotnosť s PC), učitelia ZUŠ 

neboli vyškolení projektom IKT MŠ SR 

• Malá sponzorská podpora miestnych 

podnikateľov (slabá podnikateľská oblasť) 

• Nedostatočné vybavenie IKT (absencia 

Zuš-iek v projektoch informatizácia 

školstva) 

• Obmedzená možnosť zapájania sa do 

projektov  

• Väčšie výdavky na prevádzkové náklady  

v prenajatých priestorov z dôvodu 

paušálnych výdavkov prenajímateľa – 

zvyšovanie nájmu  

• Menšia ponuka pracovnej sily záujemcov o 

zamestnanie v odľahlejšej ZUŠ Smižany 

hlavne v hudobnom odbore – klávesové 

a strunové oddelenie,  

• Absencia partnerskej umeleckej školy zo 

zahraničia 

• Obmedzený výber akreditovaných 

odborných programov ZUŠ na MPC, 

obmedzené možnosti učiteľov v možnosti 

kontinuálneho vzdelávania  

• Nedostatočná komunikácia niektorých 

rodičov so ZUŠ, absencia na celoškolskom 

RZ 

• 10% žiakov platí školné  oneskorene 

• Vysoká nákladovosť údržby nástrojového 

vybavenia školy 

• Budova ani elokované pracoviská nie  sú 

zabezpečené voči prístupu ďalších cudzích 

osôb (nezabezpečená vrátnikom)  



výchovných koncertov a divadelných 

predstavení prezentovaných v celom okrese  

• Prepojenie systému vzdelávania ZUŠ – SŠ, 

Konzervatóriá, VŠ s potrebami pre školstvo 

v regióne  

• Starostlivosť o žiakov so sociálne 

znevýhodneného prostredia (podchytenie  

talentovaných detí), úľava na školnom  

• Estetizácia a inovácia prostredia školy, 

fotogaléria, vitríny 

• Nové  výstavné priestory „detská galéria“ 

Kaštieľ, KD Smižany, OC Madaras 

• Umelecká aktivita učiteľov v umeleckom a 

kultúrnom živote regiónu 

• Bezpečnosť žiakov je zaistená kamerovým 

systémom 

Príležitosti Ohrozenia 

• zachovanie prepracovaného systému 

umeleckého vzdelávania v SR 

• regionálne programy na podporu školstva 

• sprostredkovať družobnú umeleckú školu v 

zahraničí  

• získať z kapitálových výdavkov finančné 

prostriedky na zakúpenie pianína a 

akordeónu, violy, interaktívnej tabule  

• financovanie ZUŠ z prenesených štátnych 

kompetencií, viac financií a možností pre 

rozvoj školy (zapájanie sa do eurofondov a 

europrojektov)  

• vytvárania ďalších pracovných miest pre 

učiteľov z dôvodu rastu počtu žiakov  

• možnosť ďalšieho vzdelávania a učiteľov 

(MPC, VŠ, MZ na ZUŠ, MPC v rámci 

regiónu a okresu Spišská Nová Ves) – 

vytvoriť ucelenú skupinu účastníkov 

kontinuálneho vzdelávania z učiteľov ZUŠ 

Smižany  

• zavádzanie IKT a multimediálneho odboru 

do ZUŠ  

• IKT gramotnosť pre všetkých 

pedagogických zamestnancov  

• vplyvom ZUŠ zníženie počtu drogovo-

závislej mládeže na ZŠ a SŠ  

• ľudský potenciál vyššieho spoločenského 

vedomia  

•vytváranie podmienok pre vzdelávanie 

mimoriadne talentovaných  žiakov  

• financovanie ZUŠ z originálnych štátnych 

kompetencií, menej financií na rozvoj školy, 

žiadna možnosť čerpania eurofondov a euro 

projektov 

• preradenie pedagogických zamestnancov 

konzervatoristov do 8. PT, slabšie 

ohodnotenie pedagogických zamestnancov, 

možnosť iných pracovných príležitostí, 

odchod z učiteľského povolania  

• odchod učiteľov z dôvodu cestovania do 

zamestnania do iných ZUŠ v regióne 

• zlá ekonomická situácia v rodinách – 

upustenie od nákladov na štúdium „školné“ 

– hmotná núdza, menšie vlastné príjmy 

školy 

• nestabilita rodín 

• nedostatočná podpora a pochopenie 

nových ŠVP zo strany rodičov  

• nedostatok učebníc MŠ SR a notového 

materiálu 

• nátlak učiteľov ZŠ prostredníctvom 

vzdelávacích poukazov (žiaci sú vonkajšou  

motiváciou usmerňovaní učiteľmi i na 3 

krúžky) spôsobuje to neplánovaný odchod 

žiakov ZUŠ až do septembra i v priebehu 

roka, hlavne z VO, LDO, TO  

• zhoršujúce sa sociálne  prostredie (vysoký 

podiel nezamestnanosti v regióne)  

• nestabilné postavenie ZUŠ v štáte a s tým 

spojené slabé financovanie týchto škôl, 



• možnosť vypracovania školského 

vzdelávacieho programu podľa špecifík 

a možností školy 

nestabilita a časté zmeny zákonov 

upravujúcich financovanie školstva, čo 

neumožňuje dodržiavať plánovanú 

koncepciu rozvoja školy  

• v prípade nutnosti zvyšovania školného, 

možný enormný pokles žiakov 

• veľký a často záporný vplyv médií a 

internetu na žiakov 

 

Podmienkou úspešného rozvoja školy je aj poznanie a reálne zhodnotenie podmienok, ktoré 

môžu tomuto procesu pomôcť stanovením si priorít školy, strategických a špecifických cieľov 

Koncepcie školy na obdobie 2015 – 2020.  

 

Návrhy a opatrenia na školský rok 2017/18  

 

Technicko-materiálna oblasť  

• zabezpečiť tanečnú triedu skriňami na odkladanie vecí žiakov a školskou šatňovou lavicou 

pre žiakov 

• zabezpečiť baletizol do tanečnej sály 

• zariadiť triedu LDO ako divadelnú sálu s reflektormi a divadelnou oponou  

• zakúpiť cimbal,  

• zakúpiť paravany 6 ks obojstranné s kovovými T-čkovými nohami na realizáciu fotogalérie  

• softvér Eart Master Schull na výchovno-vyučovací proces žiakov HN  

• notový materiál pre hudobný odbor, knihy a odborná literatúra pre VO a LDO  

 

Výchovno - vzdelávacia oblasť  

• nadviazať spoluprácu s nejakou partnerskou školou v zahraničí (Poľsko, Česko) – výmena 

koncertnej činnosti, pedagogické skúsenosti 

• organizovať výtvarný plenér výtvarného odboru – kreslenie v prírode  

• zabezpečovať ponuky pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov cez MPC 

– cieľová skupina učiteľ ZUŠ, HO, VO, TO, LDO  

• príprava žiakov a študentov I. a II. st. na súťaže, tvorivé prehliadky, festivaly za účelom 

motivácie i rozvoja najtalentovanejších žiakov ZUŠ, organizátor komornej hry – klasické 

nástroje  

• zrealizovať so žiakmi, učiteľmi a rodičmi inú organizačnú formu vyučovania – zájazd ZUŠ 

(návšteva galérií, koncertov vážnej i džezovej hudby, predstavení – divadla, tanca) „Cesta za 

umením “ – máj 2017  

• naďalej realizáciou výchovných koncertov v okrese vzbudiť záujem žiakov MŠ a ZŠ o 

štúdium na ZUŠ a súčasne prezentácia žiakov ZUŠ   

• zahrnúť komornú hru i formou voľných hodín ŠkVP i mladších žiakov (od 2. ročníka), 

rozšíriť variabilnosť komorných zoskupení (kombinácie rôznych nástrojov) dua, tria, kvarteta, 

motivovať súťažou ZUŠ v komornej hre zodpovední: všetci učitelia  

• žiaci s veľkým počtom absencií a nezáujmom o ZUŠ budú navrhnutí na komisionálne 

skúšky slabo prospievajúcich žiakov (30 % neúčasť na vyučovaní)  

• obohatiť archív HN o metodické príručky, CD nahrávky Počúvanie hudby pre ZUŠ, 

zabezpečovať alternatívne učebnice pre žiakov HN i v elokovaných triedach, obohatiť archív 

nôt a kníh pre všetky nástroje i odbory VO, LDO, zabezpečiť pracovné zošity pre žiakov PŠ  

• morálne oceňovať žiakov a učiteľov prostredníctvom školskej a kultúrnej komisie obce  

 

Personálna oblasť  



•  zabezpečiť pedagóga pre hudobný odbor hra na klavíri, hra na gitare 

• realizovať plán kontinuálneho vzdelávania v zmysle nového zákona 317/2009 Z. z. o 

pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zapojením troch  

učiteľov do vzdelávania na MPC  (vedúci predmetovej komisie, umeleckej rady)  

• poskytovať a umožniť možnosti celoživotného vzdelávania pedagogických a 

nepedagogických zamestnancov neformálnym vzdelávaním  

• podpora a poskytovanie úľav na štúdium patričnej kvalifikácie pedagógov (úprava rozvrhu 

hodín na 3-4 dni), skrátený úväzok  

• poskytovať možnosti samo štúdia prostredníctvom odborných časopisov (Učiteľské noviny, 

Múzy v škole, Javisko, Manažment školy, Tanec) a internetu  

• poskytovať psychohygienické podmienky pre všetkých zamestnancov školy, využitie 

sociálneho fondu v zmysle zákona (stravné lístky)  

• vytvárať priaznivú klímu na pracovisku na báze úprimnosti, spravodlivosti, pravdy, 

priateľstva a ľudskosti  

• uskutočniť realizáciu rekondičného dňa pre všetkých zamestnancov ZUŠ  

 

Vytýčené ciele a úlohy v školskom roku 2016/2017 boli splnené podľa možností 

finančného zabezpečenia. Dôkazom toho je aj táto správa, kde sú podrobne rozpísané 

výsledky žiakov na súťažiach, úspechy súborov školy a komorných zoskupení, zoznam 

prijatých žiakov na ďalšie umelecké a umelecko-pedagogické štúdium. Pedagógovia všetkých 

odborov si za výsledky za šk. rok zaslúžia veľkú pochvalu. Najťažšie sa v súčasnosti plnia 

ciele v oblasti materiálnych podmienok školy. Napriek nedostatku finančných prostriedkov v 

rozpočte školy sa podarilo z príspevkov rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených so 

štúdiom a z fondu  rodičov a priateľov školy zabezpečiť najnutnejšie potreby zabezpečenia 

výchovno-vzdelávacieho procesu a mimoškolských aktivít (cestovné náklady, účastnícke 

poplatky na súťaže a festivaly, či vystúpenia mimo obce). 

 

V oblasti materiálno-technického zabezpečenia sa zakúpili hudobné nástroje – keyboard, 

gitary, ozvučovaciu techniku pre spevácke oddelenie, didaktická technika, odborná 

a pedagogická literatúra, či CD nosiče. Boli opravené 3 akordeóny a priebežne sa ladili všetky 

klavíre. Boli prevedené všetky potrebné revízie a kontroly budovy školy, uhradené poistenie 

budovy a náklady spojené s prenájmom iných budov na zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu. Bol vykonaný hygienický náter v učebni výtvarného odboru 

a hudobnej náuky ako aj klavírnej učebne. Boli nainštalované dve interaktívne tabule 

a zakúpené 5 notebooky pre výtvarný odbor a 1 pre administratívny úsek. 

 

p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a 

uplatnenia žiakov na pracovnom trhu, úspešnou prijímania na 

ďalšie štúdium  
 

Počet prijatých žiakov do stredných a vysokých  škôl s umeleckým zameraním k 30.6.2017, 

ktoré si vyžadovali odbornú prípravu na prijímacie talentové skúšky: 8 žiakov 

 

Škola  Odbor   Žiak   Učiteľ  

Konzervatórium 

Košice, Timonova   

hra na husliach Ladislav Vartovník Martina Cínová, DiS.art 

Stredná 

pedagogická škola 

Košice 

 Lívia Richtarčíková Marián Mikolaj, DiS.art 



 

Stredná 

pedagogická škola 

Levoča, 

 

 Vanessa Tobiášová  Lívia Vansačová, DiS.art 

Stredná 

pedagogická škola 

Levoča, 

 

 Daniela Rumančíková Mgr.Martin Olejník 

Škola úžitkového 

výtvarníctva,  

Košice, Jakobyho  

Propagačné 

výtvarníctvo 

Katarína Mrovčáková Mgr. Martin Olejník 

Stredná drevárska 

škola, Spišská Nová 

Ves 

grafický dizajn Viktória Lesnická Mgr. Diana Mederiová 

Technická 

univerzita, Fakulta 

architektúry, Košice 

architektúra Peter Kopkáš Mgr. Martin Olejník 

 

Slovenská 

technická 

univerzita, Fakulta 

architektúry 

architektúry, 

Bratislava  

architektúra Gabriela Olejníková Mgr. Martin Olejník 

 

 

2) Ďalšie informácie:  

 

a) psychohygienické podmienky edukácie  
• zabezpečujeme v letnom období pitný režim pre zamestnancov a žiakov počas vyučovania, 

hlavne na kolektívnom vyučovaní TO (nadmerné tepelné zaťaženie organizmu) 

 • v škole s nachádza automat s bezkofeínovými nápojmi  

• dochádzajúcich žiakom z priľahlých obcí učitelia sa snažia vychádzať v ústrety zaradením 

do rozvrhu hodín hneď po vyučovaní ZŠ, s prihliadnutím na ich spoje k doprave 

• žiakmi školy sú žiaci, ktoré majú zdravotné problémy (astma, hyperaktivita, pohybové 

ústrojenstvo) a edukácia v ZUŠ je súčasťou ich terapie  

• ZUŠ sa v maximálnej miere (podľa možností priestorových a finančných podmienok) snaží 

dodržiavať učebné plány (povinné i vedľajšie predmety – 4 ručná hra, komorná hra, súbory, 

obligátny, korepetície), čím sa snaží zladiť rozvrh hodín žiakom a študentom tak, aby 

navštevovali ZUŠ 2 krát týždenne (max. 3 krát) i z dôvodu dochádzajúcich žiakov z blízkych 

obcí.  

 

b) voľnočasové aktivity školy:  

• Učitelia ZUŠ spolupracujú so ZPOZ pri OcÚ v Smižanoch a účinkujú vo svojom voľnom 

čase na kultúrnych podujatiach obce i mesta Spišská Nová Ves  

• Vedúci odborov a kvalifikovaní pedagógovia pracujú ako členovia odborných porôt 

v rôznych umeleckých súťažiach ZUŠ a ZŠ.  

• Voľnočasové aktivity – pedagogických a nepedagogických zamestnancov:  



Riaditeľka Mgr. Marcela Maniaková je členkou je členkou komisie pre tanec pri Spišskom 

Osvetovom stredisku v Spišskej Novej Vsi,  

• Vedúci výtvarného odboru Mgr. Martin Olejník je predsedom klubovej rady výtvarnej 

výchovy v rámci spoločného školského úradu Smižany a Spišská Nová Ves. 

• Učiteľ tanečného odboru Mgr. Ján Olejník je členom Slovenského zväzu akrobatického 

rokenrolu.   

• Vedúca LDO Antónia Bendíková je členka literárneho klubu v Spišskej Novej Vsi, 

spolupracuje s obecnou knižnicou Smižany a Spišským osvetovým strediskom 

• ZUŠ na požiadanie OKC v Smižanoch každý tretí rok preberá vedenie kultúrneho programu 

pre zbory pre občianske záležitosti v Smižanoch  

• Učitelia hudobného odboru Bc.Peter Kováčik, DiS.art, František Maliňák, Marián Mikolaj 

DiS.art, Bc.Martin Ledecký DiS.art, Bc.Šimon Hanzely, Mgr. Marcela Maniaková – pôsobia 

ako muzikanti a speváci v rôznych  hudobných, tanečných a ľudových skupinách a súboroch 

• Aktívna spolupráca riaditeľky ZUŠ M. Maniakovej s členmi AZUŠ EMU Slovakia, 

s katedrou hudby na filozofickej fakulte Prešovskej univerzity (Inštitút hudobného 

a výtvarného umenia),  Konzervatóriom na Timonovej ulici v Košiciach, Národné osvetové 

centrum v Bratislave. 

 

c) rodičovské združenie pri ZUŠ je nápomocné žiakom i škole:  

Rada Rodičovského združenia pri ZUŠ sa schádzala pravidelne, približne raz polročne 

a rozhodovala predovšetkým o finančnej podpore podujatí a pomoci škole.  

Rodičovské združenie v tomto roku podporilo: 

- účasť žiakov všetkých odborov na súťažiach, prehliadkach a sústredeniach, 

- nákup materiálu a pomôcok pre výtvarný  a literárno –dramatický odbor, 

- notový materiál a odborné publikácie pre jednotlivé odbory, 

- aktivity spojené s ukončením štúdia absolventov (propagácia, pozdravy, koncerty, 

výstava, darčeky, zájazd na divadelné predstavenia do SNV a ŠD v Košiciach) a i. 

 

Rodičovské združenie ďalej: 

- spolupracovalo pri organizácii školských koncertov, výstav a predstavení, 

- poskytlo finančnú pomoc pri údržbe a opravách hudobných nástrojov, 

- podieľalo sa na materiálno – technickej pomoci škole, 

- podporovalo výchovno-vzdelávací proces a prepojenie školy a rodiny,  

- zorganizovalo absolventský večierok, 

- pomohlo pri riešení mnohých situácií, na ktoré škola nemala dosť vlastných 

prostriedkov, síl, alebo možností 

- sa stalo aktívnou zložkou výchovno–vzdelávacieho procesu našej školy 

 

d) vzájomné vzťahy: 

• ZUŠ má vytvorené dobré vzťahy a dohody o spolupráci s miestnymi MŠ, ZŠ, obecnými ZŠ 

v Spišskej Novej Vsi  a v okrese SNV organizovaním výchovných koncertov a divadelných 

predstavení, 

• pravidelne sa zúčastňujeme na Dňoch otvorených dverí v  Konzervatóriách v Košiciach 

a v Banskej Bystrici  

• poskytujeme predsedov porôt umeleckých súťaží, 

• žiaci ZUŠ účinkujú na akadémiách ZŠ, SŠ,  

• MPC – Prešov – účasť pedagógov na vzdelávacích programoch, návrh vzdelávacích 

programov pre učiteľov ZUŠ  



• Spolupráca ZUŠ pri poskytovaní kultúrnych podujatí a koncertov so starostami obcí 

elokovaných tried i z iných okresov  

• Slovenský zväz zdravotne postihnutých (kultúrne programy, Červený kríž)  

• Spišské-osvetové centrum  

• Redakcie Spišský korzár, TV Reduta, Smižiansky hlásnik 

 • spolupráca s OcÚ -  športová a kultúrna komisia, starosta a obecné zastupiteľstvo  

 

 e) propagácia školy na verejnosti je zabezpečovaná:  
• Fotogaléria zo života školy (verejné priestory školy)  

• Natáčanie verejných koncertov a predstavení videokamerou, tvorba DVD nosičov  

• Bulletiny programov – koncertov, kultúrnych podujatí – archivované v písomnej podobe s    

   grafickou úpravou a kresbou žiakov výtvarného odboru  

• Kronika školy  

• Propagačné plagáty na verejnosti, bulletiny a tablo absolventov, ponukové oznamy, 

pozvánky   

  výchovných koncertov pre ZŠ a MŠ v okrese Spišská Nová Ves 

• Logo školy charakterizuje poslanie školy zahrňujúc 4 odbory ZUŠ (VO, HO, LDO, TO)  

• Diplomy umeleckých súťaží v regióne (Karaoke, Smižianska gitara, PC manipulovaná 

fotografia)  

• Vydávanie článkov v regionálnych novinách Smižiansky hlásnik – bolo uverejnených 34 

článkov 
• DVD záznamy celoslovenských súťaží a festivalov  

• Propagácia kultúrnych podujatí v obecnom rozhlase, TV Reduta  

• e-mailová adresa školy zussmizany@stonline.sk  

• webová školy www.zussmizany.edupage.org, prepojenie na Youtube 

• propagácia na sociálnej sieti Faceebook 

• propagácia podujatí ZUŠ na webovej stránke obce 

• propagačný banner školy s logom a adresou 

• propagácia vo verejnoprávnej slovenskej televízii RTVS Jednotka a v slovenskom 

rozhlase Rádia Regina Východ (Nahrávanie niekoľkých rozhlasových a televíznych 

programov ako napr. Zem spieva, Ahoj Slovensko, Z klenotnice ľudovej piesne, 

Leporelo, CD nosič  Zem spieva) 

  

  f) klíma školy  

• Škola zaisťuje bezpečnú podporujúcu a podnetnú klímu, klímu dôvery a otvorenej 

komunikácie žiakov a pedagógov, nie sú uložené žiadne tresty, žiaci ZUŠ nie sú delikventami 

mladej generácie, starší pomáhajú mladším, eviduje sa nízka absencia zamestnancov, vytvára 

sa mladý kolektív pedagogických pracovníkov medzi ktorými vládne duch spolupráce.  

• Ako spätná väzba spokojnosti školy, učiteľov, rodičov slúži i hodnotenie pedagogických 

zamestnancov, kde v písomnom zázname sú stanovené úlohy i návrhy pre zlepšenie VVP, 

vzťahov, noriem a celkovej klímy školy. 

 

 Spolupráca s Radou školy pri ZUŠ a jej činnosť 

Rada školy sa v priebehu školského roka zišla 3-krát:  

 7. október 2016 – prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ za 

školský rok 2015/2016, informácie o čerpaní rozpočtu a o pripravenosti 

a podmienkach školy v oblasti personálneho, priestorového a materiálno-

technického zabezpečenia a pláne práce školy na školský rok 2015/2016, 



 15. január 2017 – návrh rozpočtu na rok 2017 a dar škole z Trustu Dezidera 

Štraucha 

 8. jún 2017  –  plnenie rozpočtu a požiadavky dofinancovania výdavkov ZUŠ na 

mzdy v roku 2017 v súvislosti so 6% zvyšovaním platov pedagogických 

zamestnancov k 1.9.2017  

 

Spolupráca s inými inštitúciami 

        Partnermi školy pri zabezpečovaní úloh v uplynulom školskom roku boli najmä tieto  

        subjekty: 

- Obec Smižany – zriaďovateľ školy, s ktorou škola spolupracuje pri riešení finančného, 

materiálno-technického, priestorového a organizačného zabezpečenia a v oblasti 

metodického  a odborného riadenia, 

- Obecné kultúrne centrum v Smižanoch  -  kooperácia pri organizácii koncertov 

a kultúrnych podujatí, participácia na kultúrnom živote obce, 

- Spoločný školský úrad Smižany, 

- Národné osvetové centrum  Bratislava – vyhlasovateľ regionálnych a celoštátneho 

kola súťaží  detského hudobného folklóru, 

- Galéria umelcov Spiša – kooperácia pri realizácii tvorivých projektov, 

- Múzeum Spiša, Národopisné múzeum v Smižanoch – kultúrne vystúpenia, osvetová 

činnosť, 

- Obecná  knižnica a Spišská knižnica – výstavy, kultúrne vystúpenia, 

- Spišské  osvetové stredisko – organizácia podujatí, metodická a osvetová činnosť, 

- Galéria umelcov Spiša  

- Spišské divadlo 

- materské, základné a stredné školy v obci Smižany a okolí – výchovné koncerty, 

vystúpenia, projekty, pomoc pri príprave súťaží záujmovej umeleckej činnosti žiakov, 

- Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi - kultúrne vystúpenia 

- stredné a vysoké školy s umeleckým zameraním v regióne a KsK – vzájomná pomoc 

pri profesijnej príprave žiakov, metodická a vzdelávacia činnosť, 

- Matica Slovenská – spolupráca pri podujatiach, kultúrne vystúpenia, 

- Miestny odbor Živena v Smižanoch 

- osobnosti kultúry z regiónu, hudobní skladatelia a interpreti (napr. Mgr.art  Michaela 

Kukurová ArtD., Mgr.art Mária Olejníková, Peter Ondria, Ing. Emil Labaj, 

porotcovia, koncertujúci umelci, kapela Smola a Hrušky, The Colt, kapela Hrdza, 

Matej Vetrák atď.)  

- sponzori – finančná a materiálna pomoc škole a jej aktivitám, 

- mediálni partneri – propagácia podujatí, 

- kluby a domovy dôchodcov, rôzne záujmové organizácie v obci a v meste Spišská 

Nová Ves, napr. kluby dôchodcov, Jednota dôchodcov Slovenska, Klub Ilco, Zväz 

telesne a zdravotne postihnutých a  atď. – kultúrne vystúpenia, výtvarné práce, 

grafické návrhy a pod. 

- profesijné organizácie a občianske združenia, vzdelávacie inštitúcie (MEMA, MPC 

Prešov, Košice, Akadémia vzdelávania SNV – vzdelávanie, metodická a odborná 

činnosť 

- Katedra hudby  - Prešovskej univerzity 

- Košické konzervatóriá  

 

Spolupráca s miestnymi organizáciami, obecným úradom 



Zriaďovateľom ZUŠ je obec Smižany. Z toho vzťahu vyplýva, že najbližšia a 

najintenzívnejšia spolupráca školy je práve s vedením obce, prednostkou obecného úradu 

a vedúcimi oddelení obecného úradu. Na jednej strane škola plní pokyny a úlohy, ktoré jej 

predstavitelia obce ukladajú, na strane druhej zriaďovateľ zabezpečuje finančné prostriedky 

na chod školy. Veľmi dobrá je spolupráca najmä pri zabezpečovaní kultúrnych programov zo 

strany ZUŠ.  

Za veľký prínos pre školu považujeme možnosť organizovať koncerty školy v obecných 

priestoroch kultúrneho domu a kaštieľa za prijateľných finančných podmienok. Za veľmi 

dobrú spoluprácu pokladáme aj spoluprácu s obcou Harichovce, v ktorej pôsobí elokované 

pracovisko našej školy. Škola sa v tejto obci podieľa na rozvoji ich kultúrneho života, 

zabezpečuje kultúrny program na ich podujatiach ako napr. Deň matiek,  Mesiac úcty k 

starším, Mikuláš, Deň detí, Výročie obce, školy  atď. Táto obec poskytuje škole bezplatne 

priestory na výchovno-vzdelávací proces, na sústredenia žiakov a koncerty. Obdobne je to aj 

v elokovanom pracovisku v Spišskej Novej Vsi. 

 

Iná spolupráca 

Veľkým prínosom pri zabezpečovaní školských súťaží je spolupráca s miestnymi 

podnikateľmi a spoločnosťami. Napr. spoločnosť RADA Grečko Vladimír a Bc.Grečková 

Dominika ako aj obchodné centrum Tesco SNV, či reklamná agentúra Hanet pán Ľuboš 

Šebík zo SNV a hodinárstvo Petra Kusnyéra zo SNV. S dopravou do Bojníc na 

celoslovenskú spevácku súťaž a tanečné súťaže nám každoročne nezištne pomáha pán Jozef 

Lazor zo Spišských Vlách.   
Zabezpečením kultúrnych programov týmto inštitúciám pri rôznych príležitostiach získavajú 

naši žiaci potrebné skúsenosti s verejným vystupovaním a koncertnou činnosťou.  

Jednou z najaktívnejších spoluprác patrí jednoznačne spolupráca rodina a škola. Mnoho 

zákonných zástupcov žiakov nezištne pomáha škole hlavne pri doprave na kultúrne podujatia, 

či súťaže, zabezpečovaním rôzneho materiálu pre jednotlivé odbory. Osobitne vyslovujeme  

poďakovanie rodinám Angeliky Múdrej, Marcely Horváthovej, Ing. Mareka Zimu, Bc. 

Lucie Gáborovej DiS.art a rodine Erika Plutu za obetavý prístup a pomoc pri zabezpečení 

slávnostného absolventského večierku na konci školského roka. Srdečné poďakovanie patrí aj 

manželom Renáte a Jozefovi Moncmanovcom, ktorí pre detskú spevácku skupinu Šafolka 

dali bezplatne ušiť čierne zástery ku krojom a zabezpečili potlač tričiek  a búnd  s logom 

Šafolky. 

 

 

 

 

 

 

 ZÁVER 

 

Základnú umeleckú školu v Smižanoch každoročne zabsolvuje niekoľko desiatok mladých 

hudobníkov, tanečníkov, recitátorov a maliarov. Záujem o štúdium na našej škole je značný, 

čo je dôkazom, že rodičia podporujú umelecké vzdelanie svojich detí. Svedčí o tom 

dostatočný počet žiakov na prijímacích skúškach, ktoré uskutočňujeme už v mesiaci máj. 

Činnosť ZUŠ je naozaj úspešná, čo sme sa snažili dokázať aj pohľadom na vynikajúce 

výsledky žiakov na rôznych súťažiach a vystúpeniach usporiadaných základnými umeleckými 

škola alebo kultúrnymi inštitúciami v regióne, alebo inou organizáciou, alebo inou 

organizáciou pôsobiacou na Slovensku. Našim cieľom je, aby sa ZUŠ v Smižanoch naďalej 

formovala ako ďalšia kultúrno-spoločenská inštitúcia pôsobiaca v obci, regióne, formujúca 



estetické cítenie a vkus obyvateľov obce prostredníctvom hudby, spevu, tanca, výtvarného 

umenia, hovoreného slova a divadla. Dôležitým momentom v činnosti ZUŠ je dostať 

výsledky práce do povedomia občanov i okresného mesta a regiónu prostredníctvom 

verejných vystúpení, vernisáží, organizovaním verejných koncertov, zakladaním hudobných 

telies, prípadne ďalším vhodným prezentovaním výsledkov práce na verejnosti 

prostredníctvom médií. Propagácia školy bola zameraná na pravidelné informovanie 

verejnosti o živote v škole, o jej úspechoch, aktivitách a projektoch prostredníctvom 

regionálnej tlače. Základné umelecké vzdelávanie je dnes viac než potrebné. Okrem iného od 

neho závisí aj budúce fungovanie a kvalita umenia, jeho plnohodnotné spoločenské 

uplatnenie. A bez umenia nemožno hovoriť o kultúre. Naším cieľom je dosiahnuť 

skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu novými metódami, postupmi, dosiahnuť 

stabilizáciu celkového počtu 550 žiakov, finančne motivovať zamestnancov, ktorí často nad 

rámec svojich pracovných povinností vychádzali v ústrety vedeniu školy pri zabezpečení 

hospodársko-správneho a materiálno-technického chodu ZUŠ.  Veľmi rada by som na tomto 

mieste chcela poďakovať všetkým rodičom, sponzorom, darcom, miestnej samospráve 

a všetkým ľuďom,  ktorí sa akýmkoľvek spôsobom  zapojili do  školskej, ale aj mimoškolskej 

činnosti ZUŠ.  Veríme, že nám  zachovajú  svoju priazeň aj naďalej. Poďakovanie patrí 

učiteľom za ich záujem o ďalšie vzdelávanie a neustály profesijný rast na svojom úseku práce, 

ako aj všetkým zamestnancom (pedagogickým aj nepedagogickým) a žiakom školy, ktorí sa 

zaslúžili o všetky úspechy školy v školskom roku 2016 -2017.  
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